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Var der mangler ved overtagelse af huset i forbindelse med oprydning eller rengøring, som forrige lejer 

burde have klaret? 

 

 

 

Navn: Husnummer: Dato for arrangement: 
I forbindelse med oprydning og rengøring af huset har du som lejer ansvaret for at udføre nedenstående 

opgaver. Når fælleshusgruppen har modtaget og gennemgået denne liste, som du afleverer ved 

ejendomskontoret i postkassen mrk. Fælleshusgruppen første hverdag efter arrangementet, får du 

tilbagebetalt dit depositum. Dette sker efter et par uger, såfremt der ikke er opstået mangler i forbindelse 

med dit arrangement. Husk derfor at krydse de forskellige punkter af, når du har udført opgaverne. Er der 

specielle forhold du mener fælleshusgruppen skal kende til, kan du skrive besked på mail til 

hedelyngensfalleshus@gmail.com 

Husk at du ikke må hæftes, clipses, sømmes, skrues eller tapes noget op på væggene. Benyt kun de 

kroge, der hænger på ophængningslisterne. 

Når der spilles musik skal døre og vinduer holdes lukket 
 

Rygning i huset er ikke tilladt. I weekenden kan der parkeres på institutionens p-plads. 

Gæster i bil skal parkere bag Fælleshuset, ved Tårnvænget, på Højsletten eller på Hedelyngen 

 
 
 

 

 
Rengøring 

 

Rengøringen er for egen regning. Rengøringsstandarden som du er ansvarlig for, er således: 

 
Gulvvask i hele huset, altid efter fest. Kryds 

Brug mopper og skift vand og sæbe flere gange. Husk også vask under komfur, ovn, 

skabe, hylder. Forud for gulvvask skal der støvsuges.  Husk balkonen, hvor de runde borde 

skal placeres. Brugte mopper lægges i kurven i rengøringsrummet. 
Rengøringsvejledning hænger i vaskerummet. Gulvvask skal checkes i dagslys. 

 

Borde og stole  

Borde aftørres (og om nødvendigt også stole) og sættes på plads med mindre, der er en 

aftale med efterfølgende lejer 

De øvrige borde klappes sammen og anbringes på vognen hertil 
Stolene sættes i stabler og placeres i stolerummet 

 

Køkken  

Fejl og mangler ved husets installationer og udstyr eller skader i lokalerne. 

 

Dette SKAL meddeles ejendomskontoret 
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Opvaskemaskinen tømmes  

Køleskab rengøres. Dvs det tømmes og hylderne aftørres  

Lad svaleskabet stå åbent og afbrudt efter rengøring  

Komfur rengøres  

Ovn rengøres, også indvendig  

Kaffemaskine og termokander rengøres. Kaffefiltre tømmes  

Borde og vaske rengøres  

Affald og flasker smides i de rigtige containere i materialegården  

 
Balkon  

Efter gulvvask placeres de runde borde her. Glaspladerne pudses  

 

 

Toiletter  

Gulv, vaske og toiletter vaskes af. Spejle pudses.  

Papirspande tømmes  

 

 

Udendørs  

Rens området for evt cigaretskod, flasker, dåser, flag, papir….  

 

 

Når huset forlades  

Sluk alt lys  

I vinterhalvåret sættes alle radiatorer på trin 2  

 

 
Aflever denne liste i postkassen til venstre for Fælleshusets dør efter endt lejemål. 
 
Revideret: 27/8/2021 Lene Holstein 


