Nyttig viden om HF Vennelyst
Låge 1

Toiletter, pissoir, bad, skyllerum, vaskeri, skralderum, trillebøre, langvogne,
cykelstativer og brandvej.

Låge 2

Toiletter, pissoir, kontor, marketenderi, scenen, legeplads og cykelstativer.

Låge 3

Toiletter, pissoir, skyllerum, skralderum, trillebøre, langvogne, cykelstativer og
”Skytteforeningen af 1934”.

Toiletter, pissoir og bad – låge 1, 2 og 4
Toiletter, pissoir og bad bliver rengjort og tilset 3 gange om ugen.
Som havemedlem bedes I hjælpe med at holde det pænt og rent. Brug børsten!
Lær jeres børn at holde rent og sig, at de må bede om hjælp, hvis uheldet er ude.
NB!! Der må ikke ryges på toiletter og bad
Badet, låge 1
Man skal bruge bade/vaskemønter for at kunne benytte badet. Disse kan købes hos
marketenderen.
1 bade/vaskemønt koster 6,00 kr. og giver 8 minutters varmt vand i badet. Vær dog opmærksom
på, at det er vandvarmer på 110 liter. Det betyder, at efter brug af 3-4 mønter i træk, vil der gå et
stykke tid før der er varmt vand igen. Så sluk gerne for vandet, når du sæber dig ind.
Der er både skraber og klud, så tør venligst op efter brug, så der er klar til den næste bruger.
Vaskeriet, låge 1
Vaskeriet har åbent fra kl. 08:00 til kl. 20:00.
Der er:
2 vaskemaskiner med centrifuge á 6 kg.
2 tørretumblere
2 vogne med kurve
Bade/vaskemønter kan købes hos marketenderen. En mønt koster 6,00 kr. Til 1 vask uanset,
hvilket program du vælger, skal du bruge 3 mønter. Der vil stå på displayet, hvor mange minutter
din vask varer.
1 mønt i tørretumbleren giver 20 minutter. Til 1 vask skal man bruge 2 mønter for at tøjet er tørt.

Sørg for at skrive dig på med havenummer på vaskelisten, listen hænger ved vaskebordet.
Vasketid består af 2 timer. Passer man ikke sin vasketid, må
En anden gerne tage tiden, hvis der er gået 20 minutter over tid.
VIGTIGT! Du skal selv medbringe vaskepulver og skyllemiddel.
Det er IKKE tilladt at farve tøj i maskinerne.
Vaskeriet bliver rengjort 1 gang om ugen og maskinerne bliver afkalket. Ryd venligst op efter dig
Sluk lyset og luk døren, da det ikke sker automatisk.
Skyllerum, låge 1 og 4
Her kan man tømme og skylle sin natspand eller tørkloset.
Husk at skylle vasken efter og luk låget.
VIGTIGT! Der må ikke komme affaldsposer, byggeaffald m.v. i vasken!
Skralderum, låge 1 og 4
Vi har kildesortering her i foreningen. Alt til genbrug og haveaffald skal på genbrugspladsen i
Hejredalsgade .
Her i foreningen er der containere til husholdningsaffald, som tømmes 2 gange om ugen. Der er
også separat til pap-, papir-, metal, plastik, flaske-, og battericontainere. Vær omhyggelig med
sorteringen hold skralderummene rene, det gavner miljøet.
Der må ikke kommes poser med afføring i containerne. Disse skal tømmes i skyllerummet og den
tomme pose skal lukkes godt, så den kan smides i containeren til restaffald. Ellers vil
Skraldemændene ikke tømme containerne hos os.
ALT andet skrald, byggeaffald, haveaffald og lignende skal på genbrugsstationen på den anden
side af Kløvermarksvej, som har åbent alle ugens dage.
Åbningstider kan ses på opslagstavlen ved marketenderen.
Kontoret, låge 2
Der er kontortid hver mandag fra kl. 18:00 til kl. 19:00 i perioden fra maj til og med september.
Dog er der ikke kontortid på helligdage og hele juli måned.
Scenen, låge 2
Scenen bliver blandt andet brug til vores årlige fester på pladsen.
Grillfest (maj måned)
til musik
Sommerfest (juni måned) til børneunderholdning, revy og musik
Høstfest (august måned) til musik
Det er muligt at låne scenen til festlig underholdning.

Trillebøre og langvogne, låge 1 og 4
Trillebøre og langvogne står ved låge 1 og 4. Det er vigtigt, at trillebøre og langvogne stille tilbage
ved enten låge 1 eller 4 efter brug, så andre der har behov for lån, kan afhente en vogn der.
Det er ikke velset at trillebøre overnatter i din egen have.

Legeplads, låge 2
Legepladsen består af et legehus med rutsjebane og et gyngestativ med 2 gynger. Der er også
donerede legetøj og cykler mv. til fri leg.
VIGTIGT! HUSK AT RYDDE OP PÅ LEGEPLADSEN EFTER BRUG. LAD ENDELIG BØRNENE HJÆLPE
TIL.
Marketenderen, låge 2
Åbningstider:

1. april – 30. april
1. maj – 30. august
1. september – 30. okt.

Efter marketenderens skøn
Kl. 9:00 til kl. 19:00
Efter marketenderens skøn

Skytteforeningen af 1934, låge 4
Skytteforeningen, i daglig tale kaldet ”Skytten”, er en skydeforening for mænd. De mødes hver
søndag fra kl. 10:00 til kl. 12:00.
Der er mulighed for at leje ”skytte” til eksempelvis familiefester og lignende. Dog ikke om
søndagen.
Der er plads til, og service til 50 personer.

NB! Det er forbudt at parkere ved nedkørslen til låge 1. Det er en brand- og redningsvej. Vi får
heller ikke tømt skrald, hvis der holder en bil i nedkørslen.
Er du som havemedlem i tvivl om noget, så spørg dine med-havemedlemmer eller henvend dig til
bestyrelsen.
HUSK!! Altid at meddele adresseændring eller ændringer på mail eller telefon til bestyrelsen på
mail: formand@hfvennelyst.dk

Velkommen i HF Vennelyst

