Praktiske oplysninger samt regler
I forbindelse med brug af festsalen i H/F Maglehøj.
Haveforeningen forsøger at holde en pæn og ren festsalen, og vi forventer at vores lejere også vil
medvirke hertil
Man bør tage hensyn til festsalens nærmeste naboer, når der festes. Der må ikke spilles for højt eller
larmes for meget for åbne vinduer.
Rygning er forbudt på de indendørs arealer
Alt affald i forbindelse med festen skal puttes i containeren, som er placeret bag huset (udgang fra
salen)
Afløb fra toiletter og køkken opsamles i en samletank, der skal tømmes med jævne mellemrum. Da
dette betyder en omkostning for foreningen hver gang, må vi henstille til, at man forsøger at spare
på brugen af vand i køkkenet og på toiletter og opfordre til, at mændene så vidt muligt benytter
pissoir bag salen.
Sætter du flag op nogle steder, skal du fjerne dem igen efter festen.
Det er forbudt, at bruge tape på vægge og lofter.
Som det fremgår af lejekontrakten, findes der det mest nødvendige service til 55 personer. Det er
altid en god ting at tjekke om antallet passer, da du jo hæfter for det, der måtte mangle efter endt
lejemål. Læg mærke til hvor tingene står, og hvordan bestikket ligger, det skal afleveres sådan
igen. Såfremt man måtte have specielle ønsker herudover, må man selv medbringe dette. Der skal
også medbringes viskestykker, toiletpapir, karklude, opvaskemiddel, (dog ikke til opvaskemaskine)
kaffefiltre (str. 4 )
Rengøring: Slukke for fryser og køleskab og rengøre dette, ordne komfur, kaffemaskiner, ovn samt
varmeskuffe. Bordene skal tørres af og eventuel tape på undersiden skal fjernes.. Feje / støvsuge
samt vaske alle gulvene. Støvsug måtterne i samtlige lokaler. Ordne toiletterne samt håndvaskene.
Puds alle spejlene. De udendørs-”askebægre” (kummer) gøres rene.(ved mangelfuld rengøring
pålægges et gebyr på k. 500,-) Markisen kan ikke bruges i kraftig blæsevejr. Hvis markisen har
været i brug, skal den køres ind. Hvis Dannebrog har været oppe skal det tages ned, og
foreningsflaget skal sættes op igen. Der er Wi-Fi. Koden hænger på lågen til musikanlægget.
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