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Velkommen til Ajstrup Forsamlingshus – Praktiske oplysninger 

 

 

Nøgle 
Aftale ang. udlevering og aflevering af nøglen til forsamlingshuset aftales på tlf. 2538 4505. 
Ring gerne et par dage før din leje og aftal nærmere. 
 
Hvornår har du adgang til Ajstrup Forsamlingshus 
Din leje starter kl. 15.00, med mindre andet er anført i lejekontrakten. 
Vi oplever desværre i stigende grad, at lejere selv regulerer tidspunktet for start af leje og er derfor 
nødsaget til at trække i depositum hvis dette sker. 
Ekstra timer kan købes for kr. 150,- pr. time eller kr. 1.200,- pr. ekstra døgn. 
 
Køkken 
Køkkenet er indrettet til madlavning og forsynet med service til 90 personer. Der er 4 gasblus, 2 ovne, 
køleskab og fryser. Der er desuden et køleskab placeret ved baren.  
 
Komfur 
Drej knappen, der tilhører det blus du vil tænde, mod venstre til stjernen og tryk knappen ind. Hold 
knappen inde mens du holder en tændt lighter eller en tændstik helt ned til brænderen (det lille hul, 
som er under selve gasblussets ”låg”). Når der er ild i brænderen (en svag blå flamme) slipper du knap-
pen og drejer yderligere til venstre, så selve blusset tændes. 
Du slukker blusset ved at dreje knappen mod højre. 
 
Opvaskemaskine 
Opvaskemaskinen betjenes på følgende måde: 
Metal-proppen sættes i bunden af opvaskemaskinen og de 2 riste placeres. Låget lukkes og der tændes 
på kontakten til venstre for maskinen. Nu fyldes opvaskemaskinen med vand og opvarmes til ca. 80 gra-
der i løbet af 1 time. 
Der bliver automatisk doseret med opvaske- og afspændingsmiddel. 
 
Varme 
Opvarmningen styres automatisk. Dagen før og dagen efter udlejningen vil der være 150 og på dagen 
210.  
Du har mulighed for selv at regulere varmen ved at skrue op eller ned på radiatorerne. 
 

Varmt vand  - køkken 
Der tændes for det varme vand på kontakten ved vandvarmeren i køkkenet.  
 
Sikringer 
Skulle der springe en sikring, ligger der ekstra sikringer ved el-skabet på loftet. El-skabet er placeret i 
det bagerste rum på loftet.   
 
Affald 
Tomme flasker lægges i flaskebeholderen. Andet affald fyldes i plastsække. Dette gælder også andet 
glasaffald end flasker. Sække må ikke fyldes mere end ¾ op. Der bindes forsvarligt for sækkene og de 
lægges i affaldscontaineren. Containeren må ikke fyldes så meget, at den ikke kan lukkes. 
For bortskaffelse af affald, som ikke kan rummes i containeren, betales særskilt kr. 60 pr. sæk.  
 
Rengøring og oprydning 
Se detaljeret vejledning på side 3. 
Vær opmærksom på, at almindelig gulvvask er inkluderet i lejen. Lejer må ikke selv vaske trægulvene. 
Lejer betaler særskilt for rengøring af gulve i tilfælde, hvor disse er meget snavsede. 
 


