Ordensreglement i forbindelse med leje af Bakkegården
1. Stolene placeres på de firkantede borde med benene opad – 4 på hver, 10 stole placeres i storstuen langs
væggene, resten placeres i den mindste stue efter endt brug.
2. Klapbordene – 10 stk. af 180 cm x 80 cm – placeres på måtten i folkestuen med benene op mod væggen
mod pladen.
3. Øvrige møbler placeres som ved ankomsten.
4. Lamperne placeres over bordene ved evt. flytning – se beskrivelse på dette på opslagstavlen i køkkenet.
5. Gulvene støvsuges overalt - støvsugeren står i skabet i rummet ved bagdøren.
6. Alle radiatorventiler stilles på II – både sommer og vinter.
7. Køkkenet skal være ryddet samt opvaskemaskinen tømt – pulver til brug for opvaskemaskinen forefindes i skabet under vasken – anden opvaskemiddel medbringes.
8. Affald placeres i de respektive affaldscontainere (lejer medbringer selv affaldsposer) – engangsdåser må
ikke placeres i Bakkegårdens affaldscontainere, men skal fjernes af lejer.
9. Alle vinduer lukkes og haspes.
10. Frakobling af alarm – husk at holde hoveddøren lukket ved frakobling.
11. Tilslutning af alarm – husk at holde hoveddøren lukket ved tilslutning.
12. Efter kl. 23.00 skal døre og vinduer holdes lukket af hensyn til naboer.
13. Kunsten på væggene må ikke flyttes og skal behandles med nænsomhed, da det venligst er udlånt af
kunstneren og ophængt i overensstemmelse med kunstneren.

Almindelige oplysninger

1. Der er service og bestik til mindst 50 kuverter – ekstra service kan lejes, aftales med udlejer - køle/svaleskab og fryser samt portionsglas, glaskagefade, grillbestik, gryder, pander, vaser og mindre flag forefindes i det tilstødende depot. Eventuelle skader på inventar og køkkenudstyr påhviler det lejer at give meddelelse om samt erstatte. Glas og porcelæn erstattes med 30 kr. pr. del, bestik med 10 kr. pr. del – øvrigt
efter kostpris.
2. Ønskes mere varme, bedes alle radiatorer stå på samme værdi.
3. Lejer medbringer: Karklude, opvaskemiddel til opvask i hånden, viskestykker, plasikposer samt håndklæder.

Praktiske oplysninger
1. Sikringsskabet befinder sig på loftet mellem de to vinduer mod Svendborgvej.
2. Lokaler er velegnede til 50 personer, hvis der skal danses – ellers 70 – 80 personer.
Med venlig hilsen
Bakkegårdens bestyrelse
Gode ideer og forslag kan sendes til følgende mail:
bakkegaardenhojby@gmail.com

Adresse:

Foreningen Bakkegården, Svendborgvej 319, Højby, 5260 Odense S, tlf 23 32 43 19
Hjemmeside: foreningen-bakkegaarden.dk
Facebook: @bakkegaardenhojby

