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”BRUGSANVISNING” 
Kære lejer 

Tak fordi du valgte at leje Borgerhuset i Voerså! Håber du synes godt om det! 

 

Nærværende ”brugsanvisning” er udarbejdet med henblik på, dels lige at 

gentage vilkårene for leje af Borgerhuset, men naturligvis først og fremmest, 

så du hurtigst muligt får styr på det, som du har lejet!  

 

Man skal selv medbringe: 

 
– Håndklæder til supplering af papirhåndklæder 

 
– Viskestykker og klude 

 
– Tabs til opvaskemaskinen må IKKE bruges, KUN pulver.  

   Det står under køkkenvasken med en måleske (skal ikke fyldes helt) 
 

– Toiletpapir og køkkenrulle 
 

– Kaffe og te. Der forefindes kaffefiltre.  
 

– Håndsæbe 
 

– Affaldsposer og affaldssække 
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AFLEVERING: 

 

Det er lejers pligt at kontrollere, at alt er i orden jf. tjeklisten inden stedet 

forlades. 

 TJEKLISTE: 

• Borde er tømt og aftørrede. Stole/borde placeret, som de stod ved 

overtagelsen (se foto) bemærk hvilke stole der står hvor! 

• Gulvet er fejet/støvsuget og vasket i hele det/de benyttede område. Vand fra 

gulvvask skal hældes i toilettet og ikke i diverse vaske! 

• Køkkenet er ryddet og bordene tørret af 

• Kaffemaskine, køleskab, opvaskemaskine, ovn og komfur er tømt og rengjort 

• (Køleskabe og frysere må ikke slukkes) 

• Service er pænt vasket, tørret af og sat på samme plads som ved overtagelsen 

• Affald fra køkken og toiletter er kommet i udendørs container 

• Flasker og tomme øl/vand – dåser medtages til udsmidning i ”egen” 

flaskecontainer, eller efterlades i balje i det lille køkken.  

• Der er lukket ned på 1 for alle radiatorer, ventilatorer og lysene er slukket – 

der er automatisk slukning i bl.a. indgangspartierne. 

• Der bedes vedlagt betaling for ituslået glas og porcelæn (25 kr. pr. stk.) 

• Aflever huset som I gerne selv vil modtage det, og fortæl os hvad vi eventuelt 

kan gøre bedre! 

• Hjælp os med at holde målsætningen om at have et attraktivt Borgerhus.  

 

NØGLEN AFLEVERES HOS DEN DU MODTOG DEN AF - MAJKEN  

ELLER SUSANNE 

  

HUSK AT SIKRE AT ALLE DØRE OG VINDUER ER LUKKEDE/LÅSTE! 
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Rengøring: 
 

▪ 2 stk. støvsugere – befinder sig bag skydedørene i det lille køkken ved 
hovedindgang. 

 
▪ 3 gulvmopper og spande – befinder sig ligeledes bag skydedørene i det lille 

køkken. 
 

▪ kost og fejebakke  

 

 

Teknisk udstyr: 
 

I den store sal på teaktræsskabet med skydelåger forefindes cd/dvd 
afspiller, hvortil du kan tilkoble din mobil, iPad eller laptop.(vælg AUDIO) 

Der er tilknyttet 2 st. højtalere + subvoofer.  
 

I loftet hænger en videoprojektor, som er tilknyttet anlægget eller du kan 
koble din pc med HDMI- eller VGA stik, og supplere med at få lyden over 

stereoanlægget. 
 

I den lille sal forefindes et stereoanlæg med 2 store højtalere. Her kan du 

ligeledes koble lyd til fra din mobiltelefon/laptop. 

Om nødvendigt kan et ekstra mindre køleskab med topfryser lånes. Dette 

aftales på forhånd. 

Går strømmen!!?? 

Så finder du HFI-relæet i det lille køkken bag skydedørene ved siden af 

varmtvandsbeholderen. 

Havemøbler: 

Der er et antal havemøbler til rådighed som står udenfor. 

Grill:  
Det kan aftales at gasgrillen er til rådighed. Gasflasken må du selv sikre er 

fyldt!  

”Nødråb”: Får du problemer i lejeperioden, så ring til Susanne 93830952 

eller Jonna på 61797170, så skal vi forsøge at hjælpe, så godt vi kan! 
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Bemærk venligst: 

1. Afbestilles reservationen en måned før lejedatoen, tilbagebetales lejen, men 

ikke eventuelt depositum.  
Afbestilles reservationen mindre end en måned før lejedatoen, 

tilbagebetales eventuelt depositum, og halvdelen af lejen. 
  

2. På dagen for den ønskede lejedato eller eventuelt dagen før, afhængigt af 
om huset er udlejet, udleveres nøglen. 

 

3. Når nøglen er afleveret efter endt leje tilbagebetales evt. depositum over 
netbank, medmindre der er beskadigelser eller misligholdelse, som 

afstedkommer et fradrag. 
 

4. Lejer erklærer sig indforstået med, at det er udlejer, som ensidigt afgør, om 
oprydningen er udført tilfredsstillende. Hvis oprydningen/rengøring ikke er 

udført tilfredsstillende, eller hvis ekstra rengøring eller pedelhjælp er 
påkrævet, kan en evt. merudgift til rengøring el.a. opkræves. 

5.  

6. Lejer er personligt erstatningsansvarlig for enhver skade på det lejede og 

inventaret. Dette gælder, uanset om det er en anden person end lejer, der 

er skadevolder. Lejer er med sin aftaleindgåelse ansvarlig for driften af 

huset under udlejningen.  Evt. ødelagt service, afregnes til 

Borgerforeningen med kr. 25,- pr. del, som betales via mobilepay (41021). 

 

BEMÆRK VENLIGST AT RYGNING IKKE ER TILLADT INDENDØRS 

 


