
Håndbog for lejere
Æ’ Redningshus



                                    OVERSIGT:

● Ankomst (nøgler & parkering) ● Servicetrummet
○ Inventar og skabe 

● Skitse over salen ● Lydanlægget  samt ovenlys

● Varmen (regulering) ● STØJproblemer (vigtigt!)

● Vinduesvask (remedier) ● Teknikskabet (funktioner)

● Køkkenet (ordensregler) ● Stole og borde (oprydning)

▪ Køkkeninventar ● Branddøren (vigtig meddelelse)

▪ Opvaskemaskinen ● Telte og grill

● Mellemgang: toiletter og depot ● Når du lukker af og forlader huset!

#


ANKOMST
• Parkering: (på eget ansvar)

– foran huset (privat)
– langs huset på vestsiden
– og på offentlige parkeringspladser 

• Nøgler:                                       
– udleveres efter aftale med udlejer:

• via e-mail: redningshus@gmail.com eller mobil: 40 20 97 35
• der er IKKE adgang til huset før kl. 12 pga. rengøring!

  
 

mailto:redningshus@gmail.com


Skitse over salen



VARME
● regulér varmen her!

○ termostaten findes i salen ved skydedøren

● rør IKKE ved radiatorerne!

● husk at skrue ned for varmen igen!
● Termostaten justeres tilbage til 20°



VINDUESVASK
• Lejerne vasker selv vinduer

• Remedier dertil findes i “kosteskabet”
– opslag herom inde i kosteskabet

• Vandslangen hænger på væggen mod øst
– håndtaget skal drejes FORSIGTIGT!



KØKKEN
• Køleskabet skal tømmes/rengøres, døren SKAL stå åben.
• Komfurer/ovne og plader rengøres.
• Køkkenborde afvaskes.
• Bestik tørres pænt af og sorteres i bakkerne.
• Gulvet fejes.
• Husk selv at medbringe karklude,viskestykker og 

affaldsposer/-sække!
• VIGTIGT: medbring egne beholdere til madrester!



 Køkkeninventar



OPVASKEMASKINEN
Før brug:

1. Opvaskemaskinen skal tændes 1 time før brug for at varme vandet op!
– husk at låget skal være lukket ned imens!

Før vask:                        
2. Service skylles af for madrester.

Efter vask:
3. Husk at tørre bestikket af!

Efter brug:
4. Vandet lukkes ud (fjern proppen) 

– riste og kurve rengøres.



TOILETTER
Der findes 2 toiletter:

- det ene med 
puslefaciliteter!

OBS: 
husk selv at fjerne papir og 
andet affald, når I forlader 
Redningshuset!



DEPOTRUM
I depotrummet findes for 
eksempel:
● vask
● fejekoste
● gulvspand
● udstyr til vinduesvask
● ekstra toiletpapir
● ekstra affaldsposer
● ekstra papirruller, m.m



SERVICErum
• Husk at tømme, rengøre og 
       slukke for  køleskab og fryser                                                                   
• Hold orden i bakkerne med glas
• Vandkander, tallerkener, bestik, 
       underkopper, lysestager, vaser, 
       flag, m.m  i skabene.
• Glasskåle og kaffe-/tekander 
       findes i skabet i mellemgangen!



Inventar i servicerum

Bakker med glas:

● øl/vand
● vin
● portvin
● snaps
● kaffekopper



skabene i servicerum
der findes service 
til max. 75 personer!

Størrelser på tallerkener:

● flade: 24 cm
● dybe: 21 cm
● frokost: 21 cm
● dessert: 17 cm



Service og bestik 
må ikke fjernes 
fra redningshuset!

Service  op til max. 75 personer!



LYDANLÆG
• tænd for kontakten     
• tilslut lydkilde til kablet 

– af hensyn til naboerne 
KAN anlægget ikke spille højere! 

• sluk for kontakten 
    efter brug

• lydkablet tilhører redningshuset, 
• - fjern det IKKE!

• INGEN service, hvis teknikken ikke virker!!!

ovenlys i salen:



STØJproblemer
Tag hensyn til naboerne: 
undgå høj musik for åbne døre og vinduer!
               

• Klager fra naboerne kan resultere i en brat lukning af 
festen og/eller ekskludering af foreningen!!!



TEKNIKSKAB
• lysregulering i salen

• ventilation i salen

kode til internettet:
Netværk: ALTIBOX158
Password: REDNINGSHUS  



STOLE OG BORDE
Sådan skal 
borde & stole 
sættes 
på plads: 

10 stole 
i hver stak, 
tak!!!!



 
 BRANDDØRen
skal være             
LUKKET!
(må kun  benyttes 
som nødudgang 
i tilfælde af brand) 



 Telte og grill
Fra januar 2020 må der ikke opstilles telte 
eller pavilloner på Redningshusets område!

 
Der må KUN grilles i sandet, IKKE på 
beton/fliser!!!




