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BRUG AF FÆLLESHUSET 
 

RESERVATION/BRUG 

1) Fælleshuset kan kun reserveres og benyttes af medlemmer af Ejerforeningen Skåde Skovhuse. 

Beboere som ikke er ejere, men som kontraktmæssigt beboer en lejlighed sidestilles med ejere. 
 

2) Henvendelse vedr. booking skal ske til Jørn Sørensen i nr. 40. Nøgle til værelse/værelser 

hentes i NØGLESKABET i rengøringsrummet/rullerummet fra kl. 16 og afleveres på slutdagen 

senest kl. 15 samme sted. 
 

3) Fælleshuset kan kun bookes/reserveres til beboernes EGNE PRIVATE ARRANGEMENTER. 
 

4) Har en ejer reserveret 1. etage samt et eller flere værelser, betragtes hele huset som booket.  

Dette for, at et givet arrangement kan holdes så privat som mulig. 
 

5) Er Gildesalen reserveret og ”andre” har værelser henstilles der til, at der udvises hensyn til 

værelsesgæsterne efter midnat. 
 

6) Aflysning eller ændring af reservation bedes foretaget hurtigst muligt, af hensyn til øvrige 

beboeres mulighed for booking. 
 

7) Fælleshuset er røgfri Zone. 

 

8) Der må ikke medbringes husdyr i Fælleshuset -  a.h.t. allergi. 
 

 

EFTER BRUG/RENGØRING 

1) Omhyggelig rengøring udføres enten af ejerne "selvrengøring”, eller af et eksternt 

rengøringsfirma – Idé Rengøring – Tlf.: 86540016. 

 

Ved selvrengøring anvendes rengøringsartikler, der forefindes i rullerummet. 
 

2) Værelse1-2-3 samt indgangspartiet: Selvrengøring, inkludere udluftning, støvsugning/vask af 

gulve, rengøring af badeværelse, aftørring af sengeborde og andre flader. Nye plast/skraldeposer og 

toiletruller. Badeværelset på gangen rengøres i forbindelse med brug af værelse 3. 

Nøgle afleveres i NØGLESKABET umiddelbart efter rengøring af værelset og SENEST KL. 15 PÅ 

SLUTDAGEN. 
 

3) 1. etage: Venligst se separat opslag i køkkenet vedr. rengøring. 
 

4) Efter brug/rengøring noteres der på opslaget "Rummet er rengjort". Opslag findes på værelserne 

og i gildesalen. Det er beboerne og ikke gæsterne der har ansvaret for rengøringen. Gæster har ikke 

adgang til rengøringsrummet. 
 

ER RENGØRINGEN IKKE FYLDESTGØRENDE, - KAN BESTYRELSEN FÅ UDFØRT 

SUPPLERENDE RENGØRING PÅ EJERS REGNING. 
 

TAK FOR HJÆLP MED AT BEVARE HUSET I GOD STAND.                                                                                     
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