
Velkommen til Øster Skovhus! 

 

Du skal nu til at holde et arrangement og derfor skal jeg lige minde dig om nogle få ting.  

Først skal du sikre dig, at alt er som det skal være… rengøring, udstyr etc. - hvis du ikke 

fortæller os om fejl og mangler før arrangementet, kan jeg ikke ændre på forholdene inden 

dit arrangement.  

Der skal være låst til kontorer og butik.   

Du skal huske, at alt som sker er under dit ansvar, også hvad børnene laver på legepladsen. 

Der skal være en voksen med på legepladsen og alt leg sker på eget ansvar. Det er ikke en 

godkendt legeplads, men en privat legeplads som du låner. 

Der er udstyr som ikke er tilgængeligt for dig, hvis det ikke er aftalt på forhånd eller fordi 

det ikke kan være i køkkenet. Det kan være champagneglas, due, drinkbowl, lysestager, 

mm. Kontakt os, hvis du mangler noget. 

Vi er på landet og derfor er her flere fluer end røvhuller, så vil du ikke have dem indenfor 

og i maden skal du lukke dørene og bruge fluenettene. 

Hvis du oplever mangler, så skriv det ned og noter også hvis du finder noget som er 

ødelagt eller som burde være anderledes.  

Når arrangementet er slut skal der gøres rent over alt. Følg listen som du har modtaget 

sammen med lejekontrakten, så får du det hele med. 

Hvis vi skal bruge mere tid en 15 min på kontrolrengøring vil du måske få en efterregning 

på rengøring. Derfor skal der også være rent, når du kommer, så kontakt os, hvis du ikke er 

tilfreds. 

Tallerkner stables i samme udseende, således det er lettere for de næste lejere og for os at 

tælle op. 

Hvis vi er hjemme og der er lys skal vi gennemgå lejemålet sammen inden det afsluttet.  

Det kan være at arrangementet slutter sent også forholder vi os til lokalerne som de er, 

hvis du ikke skal rengøre dem dagen efter.  

 

Venlig hilsen 

Trine – 2987 3386 

Martin – 2612 3386 


