Vejledning til dig der har booket No1
Køkkenfaciliteter:
 2 elkomfurer med ovn.
 Industriopvaskemaskine med indbygget sæbe – 4 vaskeprogrammer –
vejledning ved maskinen.
 Kaffemaskine med kaffefiltre - kaffe skal du selv medbringe.
 Service og glas m.m. forefindes i højskabene, som er mærket ”udlejning”.
 Vi har ekstra glas på lager – tal med Jens H Hansen.
 Køle-/fryseskabe, som er mærket ”udlejning”, benyttes ved leje.
 Medbring selv viskestykker og klude.

Festlokalet:
 Der er borde og stole til 100 personer – tal med Jens H Hansen.
 Alle tilstødende lokaler i stueplan samt toiletterne i kælderen på benyttes.

Toiletter:



Håndsæbe og aftørringspapir forefindes - medbring selv toiletpapir

Er der udfordringer med kode, inventar eller service – kontakt Jens H Hansen – tlf
53360047
Er der udfordringer med forsyning/installationer – kontakt Jesper Henriksen –
40520148.

Huset SKAL afleveres ryddeligt og rengjort!
Tjekliste – sæt tjekmærke efter udførsel:
Udfyld denne tjekliste og rapportér evt. skader på inventar/service på samme. Efterlad
sedlen synlig i No1.
__

Der skal ryddes op, og affald skal fjernes.

__

Alt service skal vaskes rent og sættes tilbage på de faste pladser i højskabene.

__

Køle-/fryseskabene skal tømmes og vaskes

__

Komfurer inkl. ovn skal rengøres

__

Alle borde skal rengøres

__

Alle stole skal rengøres/støvsuges for krummer og evt. pletter

__

Alle flader (borde m.m.), gribepunkter, håndtag og toiletter skal afvaskes med vand
og sæbe og til sidst aftørres med desinfektions sprit.
Alle gulve støvsuges, og de vaskbare gulve vaskes herefter. Der må IKKE bruges

__

sæbe, kun rent vand.
__

Borde og stole sættes i standardopstillingen. Se vedhæftede skitse

__

Snavsede ruder og spejle skal pudses.

__

Alle 3 toiletrum skal rengøres.

__

Juster alle termostater på radiatorer til 2.

__

Udenfor hele vejen rundt om No1 indsamles og udsmides affald og cigaretskodder.

__

Alle gardiner skal trækkes op og placeres øverst i vinduerne / dørene

__

Tjek at alle døre og vinduer er lukket/låst.

Vi vil meget gerne have at du besvarer disse spørgsmål.
Hvordan fungerede huset til dit brug?
Har vejledningerne til brug af huset været tilstrækkelige?
Har du manglet service, udstyr eller andet inventar?
Hvor tilfreds har du været med at leje huset? (Skala 1-10, hvor 10 er bedst) ______
Har du forslag, der kan gøre huset endnu bedre? Skriv dem under ”Bemærkninger”
Bemærkninger (skriv evt. på bagsiden)

