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Den 7.7.22 

 

Brug af kontorvogn, køkken og bad ☺ 
 

Kontorvognen indeholder: 

- Kontorfaciliteter og et lille mødebord til bestyrelsen, vurderingsudvalg og andre udvalg, 
som ønsker at holde møder her 

- Haveforeningens arkiv 

- Fælles brusebad 

- Køkken, som kan lånes i forbindelse med private arrangementer i forbindelse med lån af 
fælles overdækket terrasse  

Der kommer ingen viceværter eller andre servicefolk her – derfor er det helt op til os selv, at holde 
det hele i god stand, og gøre opmærksom på, hvis man kommer til at slå noget i stykker.  

 

Nøgle til fælleshus og faciliteter 

Alle medlemmer kan få en nøgle til vognen – nøglen er den samme som til vores fælles toilet og til 
grencontaineren. Du betaler 100 kr. i depositum for nøglen.  

 

Vær med til at holde vognen rent! 

1. Du/I gør rent efter jer selv. 
2. Går der noget i stykker, giver du besked til Morten Johansen   
3. Du medbringer selv service, hvis du holder private arrangementer.  
4. Bestyrelsen står for indkøb af rengøringsartikler – giv besked til Morten, hvis der mangler 

noget 

Særligt om brusebadet: 

1. Du kan bruge badet gratis – der er varmt vand, når der bliver produceret grøn strøm på vo-
res fælles solcelleanlæg. På andre tider er der koldt vand i hanen.  

2. Du gør rent efter dig selv – og bruger svaberen, så vi undgår en masse kalk 
3. Badet skal gøres rent jævnligt – og der er en turnus bestående af dem, som bruger badet. 

På samme måde som det har fungeret med fællestoilettet i mange år. Der hænger en liste 
på døren til badet, hvor man skriver navn og havenummer, når man har gjort rent.   

 

Ansvarlig for kontorvognen: Morten Johansen – og kan kontaktes på mobil 30 96 13 43 

 

Bestyrelsen 
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