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HUSORDEN OG 

BRUGERVEJLEDNING Fælleshuset Sabro Vænge 41 
Og Værelset Sabro Vænge 51 A 
AlmenBo Aarhus 
Afdeling 29 

Udlejning 

Udlejning af fælleshus:
og Værelset
Kontakt: 

Senest dagen efter afleveringen optæller vi inventaret og kontrollerer rengøringen Eventuelle 
mangler og fejl bliver afregnet via husleje eller modregnes i depositum. 

Husorden 

Fælleshuset er udstyret med borde og stole, samt en lille fryser. Lejer er ansvarlig for, at eventuelle 
skader på inventar bliver meddelt til afdelingsbestyrelsen ved aflevering af nøgle. 

Køkkenet er udstyret med komfur, opvaskemaskine, køleskab samt service til 30 personer. 
Inventarliste er udleveret og lejer er ansvarlig for, at mangler i forhold til listen bliver meddelt til 
afdelingsbestyrelsen ved afleveringen. 
Lejer er ansvarlig for at festen forløber uden at genere de omkringboende med støj og musik. 
Derfor må døre og vinduer ikke stå åbne efter kl. 24.00. Vis også hensyn, når du forlader festen. kl. 
02:00 

OBS: Der er desværre ikke P-Pladser til rådighed så både lejer og gæster
parkere andre steder i området af hensyn til afdelingens beboere

Medbring selv 

• Karklude, viskestykker, toiletpapir og køkkenruller

Rengøring 
• Alt skal vaskes og sættes på plads

• Køkkenet skal gøres rent - husk ovnen

• Køleskab og fryser skal rengøres, slukkes og efterlades åbne

• Opvaskemaskinen skal tømmes og rengøres

• Termokander skal tømmes og gøres rene - disse må IKKE komme i

opvaskemaskinen.

• Gulve skal støvsuges og vaskes

• Borde og stole skal vaskes samt stables ved væggen til højre for indgangen

• Begge toiletter skal rengøres - og om nødvendigt skal fliser og døre vaskes af

Du finder rengøringsmidler i skabet under håndvask i køkkenet. Støvsuger, spand og 

gulvklud/skrubbe står på det ene toilet. 

Afdelingsbestyrelsen sørger for at slå alarmen fra og til. 

Med venlig hilsen 

Afdelingsbestyrelsen AlmenBo Aarhus, Afd. 29. 

Dorthe Lindbjerg
Sabro Vænge 7   

26248173
i tidsrummet mellem 

18:00 og 20:00 på hverdage 
Lukket i weekender
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