
Brug af fælleshuset til private arrangementer og åbne fælles arrangementer. 

 Nøgle og betaling. Du får nøgler en dags tid før og en rundvisning hvis du ikke har brugt huset for nylig. 
Betaling  ved nøgleudlevering skal ske via mobilepay til 20 33 07 52 eller kontooverførsel  regnr: 8411 
kontonr: 420 74 61. Husk at skrive dit husnr på. 

Varmen. Låner du huset i fyringstiden så viser vi dig hvordan det virker. 

Opvaskemaskinen. Kom, så viser vi dig hvordan den startes. Et program tager et par timer, husk at tømme 
den, inden du aflevere nøglen igen. 

Komfur og gas. Der er el-varmluftovn og gasblus. Skulle du løbe tør for gas, så står der en extra gas i 
garagen. Ring til Beth 20 33 07 52 hvis du ikke kan skifte gasflaske. 

Den hemmelige skuffe. Det er den med de store knive og andet. Den findes når du åbner den øverste 
skuffe til venstre, over bestikskuffen. 

Vinglas  og småglas.  Står i det flotte vitrineskab. Champagne og flere småglas står i kasser på øverste hylde 
i garderobeskabet samt 10 ens glasvaser. 

Skraldespand. Lille skraldespand står ved køleskabet.  Husk at tømme skraldespand og køleskab når du 
forlader huset. 

Borde og stole. I garagen står der ekstra borde og stole og høj barnestol, nøgle til garagen ligger i skuffen. 

Duge.  Du kan leje duge for 25 kr stykket, vi vasker og stryger. Hvis du ikke vil bruge de røde voksduge der 
ligger på bordene, skal du rulle dem op på paprullerne der står i klædeskabet. Dugene tåler ikke at blive 
foldet sammen mange gange. 

Rengøring. Koste, moppe og spand til gulvvask står på toilettet.  Vi sørger for at huset er rent, ryddeligt og 
præsentabelt når du overtager det og forventer at du efterlader lige sådan. 

Håndklæder og viskestykker ligger i højskabet og er med i prisen, vi vasker og stryger. 

Dyr og røg. Der må ikke være husdyr med til festen og der må ikke ryges indendørs. 

Musik. Der må ikke spilles musik som kan høres udenfor og der skal være ro på ude og inde ved midnat. 
Fortsætter I festen, så tænk på naboerne og hold døre og vinduer lukkede. 

Terrassen. I må naturligvis gerne gå ud og trække luft på terrassen, men der må ikke dækkes op til flere 
gæster udenfor. Terrassen kan til en hver tid bruges af Birkevængere der kommer forbi. 

Når du forlader huset Tjek at du har låst BEGGE døre, lukket vinduer og låst garagen hvis du har brugt den. 

Gæster og parkering. Gør dine gæster opmærksom på at der er parkering forbudt på Birke alle. Er der ikke 
plads på P-pladsen må man holde på Mørkhøjvej eller Ærtebjergvej. 

Er der mere du vil vide, så kontakt udvalget på faelleshus@birkevang.dk  Vi ønsker jer rigtig god fornøjelse 
:o) 


