HERSTEDHUS
HUSKESEDDEL OG ANDEN NYTTIG INFORMATION
Her en huskeliste over forskellige nyttige ting, som er godt at vide når du lejer Herstedhus.
















Medbring karklude
Medbring opvaskemiddel
o Der er industriopvaskemaskine med sæbe, men man ved jo aldrig om der er noget
der skal lige tages hurtigt
Medbring viskestykker
o Det anbefales at tage ekstra med – de er nyttige til industriopvaskemaskinen (hvis man
lægger et viskestykke henover servicet, når det kommer ud af maskinen, tørrer det
hurtigere)
Medbring håndklæder og håndsæbe
o Der er 4 toiletter – husk ekstra til køkkenet
Medbring diverse køkkenudstyr, som ikke står på listen
o Det kan evt. være en håndmixer osv
o Bagepapir til ovnplader
Medbring store poser til køkkenaffald (min. 110 l) til affaldsspande i køkkenet og festsal
o Almindeligt husholdningsaffald kan smides i husets container.
o Du skal selv sørge for udsmidning af dåser, pap, flasker osv på den lokale
genbrugsstation
Medbring små poser (min. 40 l) til spande på toiletterne
o Hvis spandene ikke har poser skal i huske at rengøre dem såfremt de bliver beskidte
Medbring poser til den mad som ikke bliver spist, og i gerne vil have med hjem
Medbring toiletpapir og køkkenrulle
o Tag endelig ekstra med
Medbring stearinlys
o Der er lysestager til høje lys, fydfadslys og små/mellem bloklys
Udstyr til musik
o Der er ikke audioudstyr i huset. Projektor på 2. sal kan afspille lyd fra pc, men ikke
brugbar for afspilning af musik over en længere periode
o Bemærk: Alle aktiviteter i og omkring fælleshuset skal på hverdage (mandag – torsdag
og søndag) efter kl. 21.30 og i weekenden (fredag – lørdag) efter kl. 23.00, skal foregå
for lukkede vinduer og døre, samt med dæmpet musik o. lign.

Kaffeflitre – er der IKKE behov for at medbringe
o

Der er kaffefiltre i huset, da der er special kaffemaskiner, som bruger ekstra store filtre

Tilgængeligt rengøringsudstyr (depotrum køkken):






Fejebakke m./ kost
Moppe til gulvvask
Moppe til gulvfejning (blå langhårsmoppe)
Grov kost
Affaldsopsamler

Spande til affald inkl. cigaretspande:
Cigaretspande er fyldt med sand. Blot fjern øverste lag samt skodder/affald. Du behøves ikke at
tømme spandene for sand med mindre nødvendig. Såfremt du skal bruge mere sand findes dette
i stueetagen i trappeopgangen.
Husk at alle spande skal afleveres tømte og i ren stand.
Brug af projektor
Husk at projektor på 2. sal bruger HDMI stik. Det betyder, at såfremt din pc/tablet ikke har en
HDMI udgang, så skal du medbringe en converter (de fleste Apple produkter har IKKE HDMI
udgang).
Højstole og Puslebord
Puslebord forefindes på det store toilet i stueetagen. Der er mulighed for at låne 2 højstole til de
små, men husk at sige det, da de står i aflåst depotrum.
Kontakt oplysninger
Vicevært (Poul Jensen, mobil 2331 4609) kontaktes i tilfælde af:
 Vandskader, brandskader, indbrud osv
 Problemer med varme, vand, elektriske installationer osv
 Andre driftmæssige problemer
Skulle du kontakte viceværten, så send gerne lige en info mail til administrator, tak.
Administrator (Iben Rohde, mobil 2526 1863) kontaktes i tilfælde af:
 Oprydning og/eller rengøring
 Manglende inventar eller service (der forhindrer afholdelse af arrangement)
Ellers anbefales det at læse lejebetingelserne samt andet udleveret materiale ifm. din leje. Skulle
du have spørgsmål, så kontakt mig endelig. God fest!!
Hilsen
Iben

Mail: herstedhus@outlook.com
Facebook: https://www.facebook.com/herstedhus/
Web: www.herstedlund.dk

