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1. ALLE værksteder, skal brugerne selv renholde. Derfor skal 
der fejes, støvsuges, vaskes gulv, samt tørres borde af, når 
man har benyttet et af værkstederne.  
Kommunen sørger for rengøring af fællesarealer, dvs. ca-
fearealet, trappen, toiletter og dansesalen. 

 
2. Der må kun benyttes indendørs sko i dansesalen. Udendørs 

sko placeres i gangen indtil salen. 
 

3. Hoveddøren skal være lukket og aflåst, når der er brugere i 
huset.  
Der er opsat ringeklokke udenfor hoveddøren til kælder, 
stueetage, dansesal og 2. sal. Virker ringeklokkerne ikke 
kontaktes personalet i Lundtoftehallen. Hvis du selv har 
nøgle til hoveddøren og skal ind, skal du checke, at alar-
men er slået fra. Dette kan du se på det lille panel til højre 
for hoveddøren. Lyser den grønt, er alarmen slået fra. Ly-
ser den rødt, er alarmen slået til, og personalet i Lundtofte-
hallen kontaktes. 

 
4. Cafeområdet. Sørg for at holde rent omkring cafeen, tørre 

borde af etc. Tjek opvaskemaskinen. Hvis den er fyldt med 
rent porcelæn, så tøm den, og sæt tingene på plads. Hvis 
den er fyldt med snavset porcelæn så sæt den i gang. Der 
ligger opvasketabs under vasken. Hæng våde viskestykker 
op til tørring.  

 
5. Hvis du sætter ting i køleskabet, som har en udløbsdato, så 

tjek at du ikke lader det blive stående, når du forlader hu-
set.  

 
6. Hvis du låner, bruger, eller flytter ting skal tingene sættes 

tilbage på plads igen. 
 

7. Kaffe/the, og andre materialer rundt omkring på værkste-
derne er private.  
Du skal selv medbringe, hvad du har brug for.  
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8. Alt inventar, som står i værkstederne bedes respekteret som 
privat. Meget kan lånes, men spørg tovholdere for de re-
spektive værksteder.  

 
9. Der er ikke plads til at opmagasinere diverse effekter. Så 

hvad du medbringer af materialer, skal tages med igen, når 
du går.  

 
10. Når du forlader huset skal alle døre til værkstederne låses. 

Husk at slukke lyset og se efter om vinduerne er lukket. 
Sørg for, at der ikke står tændte maskiner, stearinlys m.v. 
Hiv stikket ud af vandkogeren i cafeen osv. 

 
 
 

Lundtoftehallens personale kan kontaktes på tlf. 45 97 39 85. 
 

Tjek at hovedøren er låst og lukket, når du går! 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Foreningen Lundtofte Medborgerhus’ Venner, personalet i Lund-
toftehallen og Kultur og Fritid 

 


