Lindeballe Forsamlingshus / Husregler.
Nøgle udleveres og afleveres efter aftale med udlejer.
Af hensyn til naboerne og deres nattesøvn skal begge døre og vinduerne lukkes efter kl. 01 og
støjniveauet udenfor dæmpes. Ingen parkering foran naboernes indkørsler.
Vi gør opmærksom på, at overnatning i huset kræver tilladelse fra brandmyndighederne.
Musikanlægget på scenen tilhører squaredanserne (faste brugere af huset) og må ikke benyttes.
Medbring selv viskestykker og rengøringsklude.
Flaget ligger i hvidt skab i lille sal. Her findes også førstehjælps-kasse.

Køleskabe og fryser tømmes og rengøres, slukkes på kontakt, og låger sættes på klem.
Komfurer, ovne og bageplader rengøres.
Kaffemaskine tømmes, de to kaffebeholdere vaskes af udvendigt og indvendigt.
Alle termokander tømmes, husk forøvrigt kun kaffe i kaffekander og kun te i tekander.
Al service vaskes op, også lysestager (til sidst), og sættes på plads i skabe og på hylder i køkken.
Oversigt i skabene.
Der luftes ud i hele huset.
Stole i stabler på 10, køres ud i lille sal. Borde langs scenen og langs bænkene, samt på vogne à 8 stk.
Toiletter og håndvaske rengøres.
Alle gulve fejes eller støvsuges grundigt. Køkkengulvet, samt gulve på toiletter og i gangen vaskes i
brun sæbe, spand osv. findes i rengøringsrummet. Hvis gulvene i store og lille sal er meget smudsige,
vaskes også disse.
Opvaskemaskine tømmes for vand og bundprop "hæves" (5 cm.). Filter i bunden renses under
vandhanen.
Affald sorteres i sort (restaffald) og grønt (organisk), rent papir samt rengjort metal og plast ( se
oversigt). Affald lægges i containere ved kælderdøren– flasker i flaskecontainer ved busskur.
Hvis stativ til æresport har været brugt afmonteres og tømmes denne.
Alle 10 radiatorer stilles på 1.
Alle vinduer og døre lukkes og låses.
Husk at kigge efter evt. affald på udenoms arealerne.
Vi gør opmærksom på, at Lindeballe Forsamlingshus er røgfrit.
Vi ønsker jer en rigtig god dag/aften og siger tak, fordi I er med til at passe på
forsamlingshuset, husk det er frivillige kræfter, der driver huset.

