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Info folder Lejere af huset bedes 

iagttage følgende 
 

 Affald sorteres (madaffald, 

restaffald, hård plast, metal 

og glas m.m.) medmindre 

andet er aftalt, lader du det 

stå i køkkenet. Såfremt det 

ikke er sorteret skal du tage 

affaldet med hjem 

 Der henstilles til at tage hen-

syn til naboer i forbindelse 

med musik 

 Vi ønsker ikke at leje ud til studenter- ung-

doms-/drukfest eller tilsvarende 

 Fester der indeholder div. druk- spil og lege 

frabedes 

 Rygning er kun tilladt udendørs. Der er 

udendørs askebægre 

 Det er ikke tilladt at forrette sin nødtørft an-

dre steder end på husets toiletter (heller ikke 

udenfor) 

 Service må ikke anvendes til hjemtransport 

af madvarer (der forefindes en del plastbøt-

ter til fri benyttelse) 

 Lejeren har erstatningspligt overfor ting, der 

bliver ødelagt i forbindelse med leje af loka-

ler 

 Der er ligeledes erstatningspligt overfor ser-

vice, som går i stykker eller på anden måde 

beskadiges i forbindelse med leje af lokaler. 

Hvis uheldet er ude sættes det ødelagte ser-

vice fra, og der gives besked til udlejer 

 Ekstra regning ved manglende oprydning 

Huskeliste hvis det er dig, 

der forlader huset sidst  
 

 Der lukkes ordentligt for vandet i 

køkkenet og på toiletter 

 Der slukkes for lys og varme 

 

 Vinduer lukkes og døre låses 
 

 Døren i indgang 

 Døren i det lille lokale 

 Døren til terrassen 

 2 døre i salen til haven 

 2 døre i køkkenet 

Kursus- & selskabslokaler 

Østergade 34 

Ørum 

8830 Tjele 

 

Telefon: 21 65 99 65 

E-mail: info@sundgaardshus.dk 

web: www.SundgaardsHus.dk 



Af- og pålæsning til køkkenet 
 

Nemmeste adgang til køkkenet med maden er 

via døren, der er i naboens indkørsel. Hold så 

tæt på muren og døren som muligt. Det er nabo-

ens indkørsel, så der er ingen parkering, kun af– 

og pålæsning 

Det forventer vi, du vil respektere 

Nyt tiltag 
 

Sundgaards Hus vægter god kvalitet, hyg-

gelige omgivelser og rent service højt 

 

På baggrund af tidligere erfaringer har vi 

lavet et nyt tiltag, som går ud på, at du trygt 

kan overlade opvasken til os 

 

Vi klarer opvasken 

Nu bliver det lettere for dig at 

holde fest i Sundgaards Hus. 

Du skal nemlig ikke længere 

finde en opvasker — den klarer vi 

 

Vi kan hermed garantere, at servicen er ren, 

når du kommer for at dække bord, og igen 

når festen slutter 

 

Flere fordele: 

 Altid en person tilstede, som kender 

huset og køkkenet 

 Du skal ikke vaske op, før du dækker 

bord 

 Du kan gå hurtigere hjem, når festen 

slutter 

 Der er ingen risiko for en ekstra reg-

ning på opvasken 

 Vi lukker og slukker 

 

Hvad skal du sørge for? 

Maden, personale til alt andet, servering, 

opfyldning, løbende afrydning, oprydning 

og let rengøring under festen. Vi hjælper 

selvfølgelig gerne til, hvis der opstår travl-

hed 

Oprydning/rengøring 
 

Køkkenet 

 Køkkenborde, gasbord og ovne rengøres 

 Gulvet fejes  

 

Øvrige lokaler 

 Lejede duge må gerne 

blive liggende på bor-

dene  

 Lad borde og stole stå 

af hensyn til efterføl-

gende rengøring 

 Kan det gå i støvsu-

geren, så lad det lig-

ge, hvis ikke så smid 

det i skraldespanden 

Hvordan skal jeg 

dosere kaffen? 

Skal jeg tage en hvid 

skjorte på, når jeg 

skal servere? 

Må jeg mon lave lidt løben-

de afrydning af glassene, 

der ikke er i brug efter mid-

dagen, hvis muligheden er 

der? 

Hvad skal der ske med 

den mad, der er tilbage? 


