Husregler for ferielejlighederne på Østervang
At bo i en af Forbrugsforeningens ferielejligheder kræver gensidig hensynstagen til alle beboere og overholdelse af
gældende husregler. For at opnå denne uforstyrrende sameksistens og respekt overfor vores andre lejere, så er der
nogle regler som vores lejere skal overholde.
1. Hovedkontakt for lys og køleskab tændes og slukkes på 2 (mærket på hovedafbryder i entre).
2. Lejemålet er med slutrengøring. Dette udelukker dog ikke at lejerne ikke skal gøre rent efter sig samt at
opretholde en god orden i ferielejlighederne.
3. Aftør kaffemaskinen og sørg for at maskinen er slukket, når ferielejligheden forlades.
4. Køkkenet efterlades ryddelig og pænt. Tøm og sluk køleskabet - og tør det af ved lejemålets ophør.
Brødrister tømmes for brødkrummer og elkedel tømmes for vand. Gryder og pander skal være rengjorte.
5. Komfur, emhætte og ovn skal være rengjorte.
6. Opvaskemaskinen skal tømmes og service sættes på plads ved lejemålets ophør.
7. Der må ikke efterlades madvarer i ferielejlighederne. Tag venligst alle former for madvarer med ved lejemålets
ophør.
8. Ferielejlighederne skal forlades ryddelige og som disse husregler forskriver.
9. Affald tages med og affaldsposer tømmes i containergården ved vaskerummet
10. Der henstilles til at der på udearealerne opretholdes ro og orden.
11. Der må ikke spilles høj musik eller være anden forstyrrende adfærd efter kl. 22.00 af hensyn til andre beboere.
12. Der må ikke forefindes husdyr/kæledyr i ferielejlighederne.
13. Der må under ingen omstændigheder ryges i ferielejlighederne.
14. Ved rygning udendørs må man ikke lade skod og papir flyde – ej heller smide skod ud fra altanerne.
15. Foretag venligst en god udluftning efter brug af bad og rens rist ved afløb.
16. Der må kun opslås våde håndklæder på tørrestativet i badeværelset – og forså vidt muligt udendørs.
17. Tørring af tøj kan foretages i tørretumbler i vaskerum. Vaskerummet kan benyttes til vask og tørring og rummet
forlades ryddeligt og pænt.
18. Hvis der skulle opstå et uheld på puder/dyner/underlag, bedes man vaske disse på 40 grader i vaskerummet,
så nye lejere ikke står i en uheldig situation.
19. Vi henviser venligst til, at vores medlemmer tager hensyn til møbler mv. Fodtøj hører ikke hjemme i vores
møbler. Hvis man skulle være uheldig at spilde i møblerne bedes dette fjernet omgående.
20. Lad venligst sten og andet vraggods blive på stranden – disse genstande skal ikke bringes med i
ferielejlighederne.
21. Hvis der bruges levende lys bedes disse være under opsyn og kun benyttes i de dertil indrettede lysholdere.
22. Lad venligst være med at rykke rundt på møbler – og hvis møbler skal flyttes – så løft dem.
23. Benyt venligst ikke udendørs fodtøj indendørs af hensyn til gulvet.
24. Læs venligst brugervejledningen ved en evt. indstilling af radio/tv.
25. Der forefindes havemøbler ved ferielejlighederne, som venligst bedes blive ved disse og ikke flyttes rundt.
Hynder bedes taget ind og opbevaret i entre.
26. Haveparasoller skal nedtages efter brug - og ved kraftig blæst - og opbevaret i entre.
27. Ved brug af grill bedes man træffe nødvendige foranstaltninger og undgå at genere naboer.
28. Der udleveres en besøgsrapport ved udlevering af nøgler, som venligst bedes udfyld og afleveret ved
lejemålets ophør.
29. OBS. Hvis der ved lejemålets ophør konstateres overtrædelse af husregler og der kræves en ekstra rengøring
– så vil den sidste lejer blive opkrævet for denne ydelse. Overtrædelse af husreglerne kan ligeledes medføre
udelukkelse af ønske om fremtidige ansøgninger om leje af Forbrugsforeningens ferielejligheder. Der henvises i
øvrigt til gældende lejebetingelser på lejebeviset samt på vores hjemmeside. Der tages forbehold for evt.
ændringer.
Vi ønsker alle et rigtig godt ophold i vores ferielejlighed – og håber snart at se jer igen.
Med venlig hilsen
Forbrugsforeningen

