Husorden for Margrethes Westrings Hus
Henvendelse vedr. huset skal ske til:
Henning Larsen
Tlf. 41 63 20 06
Mail: Henninglarsen2010@live.dk
Regler for brug af huset:
• Brug af udefodtøj indendørs er ikke tilladt.
• Vådt fiskeudstyr og støvler skal hænges i kælderen, i tørreskabet eller i carporten.
• Køkkenet skal ikke bruges til rensning af fisk, brug rensebordet udendørs.
• Huset er røgfrit.
• Huset skal være aflåst, når huset forlades.
• Huset skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen.
• Hvis der konstateres fejl og manglende rengøring ved indflytning, kontakt da Henning Larsen.
Ved udlejning til flere hold gæster:
Det kan ikke afvises, at huset er udlejet til mere end et hold gæster i en periode, så
• Vis hensyn.
• Aftal evt. en husorden, eller evt. fællesspisning.
• Afvask service efter brug.
• Hold orden i fællesrum og bad.
Praktiske oplysninger:
• Nøgler til huset Findes i nøgleboksen ved indgangen. Koden skal aftaltes på forhånd. Der er
ekstranøgler i skab under TV. Husk at aflevere nøgler ved afrejse.
• Kontakt til LFSO i lejeperioden: Der forefindes en bestyrelsesliste med telefonnumre på
opslagstavlen
Om huset:
• Stue med TV og lille programpakke, musikanlæg og DVD, trådløst internet. Spisebord med plads til
10 personer, sofaer og lænestol.
• Køkken med komfur, køleskab og opvaskemaskine, service, køkkengrej, kaffemaskine, elkedel.
• Rengøringsrum med støvsuger, kost, spande og rengøringsmidler, samt karklude og viskestykker.
• Kælder med fryser, vaskemaskine og tørretumbler og tørreskab til vådt tøj. Bemærk at
vaskemaskine ikke er til medbragt storvask, kun til nødvendig vask.
• Terrasse med bord/bænkesæt og grill. Rensebord til rensning af fisk.
Medbring selv:
Alle senge er boxsenge med dyner og puder. Medbring selv lagen og sengelinned, fodtøj til
indendørs brug og håndklæder.
Rengøring (se Tjekliste):
• Huset skal forlades rengjort.
• Der skal støvsuges og vaskes gulve overalt. Bemærk at der skal bruges specialsæbe ved vask af
stuegulv.
• Senge skal være redt.
• Toiletter og håndvaske skal være rengjort.
• Køkken og køkkengrej skal være rengjort.
• Køleskab og fryser skal være tømt for medbragt mad, og køleskab skal være rengjort.
Husets adresse:
Møllevej 1, Vridsted, 7800 Skive

