Husregler for Herstedøster Forsamlingshus
Velkommen til Forsamlingshuset
Forsamlingshuset har bestået siden 1959. For at huset kan bevares i mange år endnu, vil vi bede
jer om at følge nedenstående regler.
Der må ikke spilles høj musik. Efter kl. 24.00 må der kun spilles dæmpet musik.
Døre og vinduer skal altid være lukket, når der spilles musik.
Undgå støj, når I opholder jer udendørs, tænk på naboerne! Afbrænding af fyrværkeri – raketter og
batterier - er totalt forbudt i Herstedøster Landsby.
Der må ikke slås søm i vægge hverken uden på huset eller indenfor. Der må heller ikke sættes
plakater og lignende fast med tape.
Husk at tænde ovnen i god tid.
Gulvet i salen er et trægulv, - hvis der under festen spildes væske, skal det tørres op hurtigst
muligt, således at gulvet ikke tager skade.
Ventilator i salen tændes på kontakt i hjørnet ved baren. Varme reguleres på termostaten, der
sidder på væggen under uret i salen.

Når festen er forbi, skal følgende gøres:
Stole stables i stakke på 8 og køres i magasinet. Bordstativer lægges ned og skubbes ind i
hinanden på podierne. De store bordplader lægges på vognen, og denne placeres i magasinet. De
runde bordplader placeres på scenen i højre side.
Køkkenet inkl. køleskabe skal være ryddede og rengjorte. Køleskabene må ikke afbrydes. Ovne og
ovnplader skal være rengjorte - husk pladerne under gasblussene.
Gulvet i gangen, køkkenet og salen skal fejes. Eventuelle pletter på trægulvet i salen skal fjernes
med rent vand (uden sæbe).
Husk at slukke for ventilator ( kontakt i hjørnet ved baren )
Containere til affald findes bag ved huset:
Skraldeposer skal lægges i container. Papir og pap sorteres fra til særskilt container.
Engangsdåser skal lægges i skraldestativet med den klare sæk. Flasker skal i flaskecontaineren.
Sorteringen er vigtig. Fejl i sortering kan koste tab af depositum.
Oprydning udendørs: øldåser, papir, cigaretskod og andet henkastet affald fjernes.
Hvis der opstår problemer, mens du lejer forsamlingshuset, kan du ringe til
Navn:

Telefon:

Tak fordi du har passet på forsamlingshuset.

Med venlig hilsen bestyrelsen

Oprettet den 15/04/12 18.29

