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————————————————————— 
Køkken 

De 3 høje skabe 
Du kan se uden på højskabene, hvad der skal være på 
hvilken hylde.  
Indenfor på lågen kan du se hvor mange enheder der 
burde være (ved sidste optælling). På hyldekanten står 
hvad der skal stå på hvilke hylder.  
Husk at låse alle 3 skabe efter brug. 
Fryseren skal være tømt, slukket og stå lidt på klem. 
 

Køleskab 
Tøm køleskabet, sluk, gør det rent og efterlad det med 
døren på klem. Døren til gangen skal være låst. 
 

Opvaskebakkerne  
skal stå ca. sådan.  
I vindueskarmen står en spand du kan lægge det evt. 
ituslået glas og porcelæn. 
I denne krog kan du stille de skraldestativer du ønsker at 
bruge til festen. Du skal selv medbringe affaldssække.  
Sækkene med affald lægges i den store container uden-
for Huset.  
Den hvide spand på gulvet er til glas og metal. 
Glas og jern kan tømmes i en af de 2 små containere, i 
det rigtige rum. Hvis ikke der er plads, må du selv bort-
skaffe dette affald (glas og metal)  
 

Komfur, stænkplade og emhætte  
skal være rengjort. Vær opmærksom på hvor ting 
skal stå, kig på billederne udenpå skabene.  

Forsamlingshuset Huset40 

Sådan ser huset ud når du 

lejer/låner det, og sådan bør det 

også se ud når du afleverer det. 



Vore ovne 
Vi har 3 industriovne (de store). Den neder-
ste virker ikke som ovn, men bruges som 
”varmekasse”. Hvis du bruger den store ovn 
til højre, så husk, der er et udløb i bundens 
bagerste hjørne, anbring en spand under 
dette udløb. 
Ovre i hjørnet er der en alm. ovn og en mi-
krobølgeovn. 
Alle ovne skal rengøres efter brug, det er 
meget vigtigt, ingen vil bryde sig om at 
overtage en snavset ovn.  
Vi rengør dem gerne for 500 kr. pr. stk. 
(bliver trukket i depositum) 

Opvaskemaskinen 
Alt porcelæn, knive, gafler, glas mv.  skal 
være skyllet helt af for madrester, inden det 
stilles i opvaskemaskinen. Brug aldrig sulfo 
til afskylning. Vores servicemand siger at 
sulfo og maskinens eget opvaskemiddel 
arbejder dårligt sam-
men. I værste fald kan 
det udvikle rigtig meget 
skum, som hurtigt kan 
blive til en ubehagelig 
oplevelse.  
Opvaskemaskinen skal 
efter brug være tømt 
for vand, risten skal 
renses og skylles. 
Risten skal ligge såle-
des. Hvis den ligger omvendt, vil maskinen 
ikke starte.  
(se brugsanvisning på væggen) 
 

Bestik 
Bemærk at bestikskuffen kun indeholder 
bestik med træhåndtag. Alt andet bestik 
skal ligge ovre i højskabet.  
 
 
 

Køkkenbordet 
ved vasken 
Her står 1 stor og en lille kaffemaskine 
fremme, samt en røremaskine. Ekstra ud-
styr til røremaskinen ligger nede i skabet 
under bordet.  
Affaldsspanden på bordet, er den vi bruger i 
dagligdagen. Den bruges for at undgå lugt 
og bananfluer i køkkenet. Posen i denne 
spand tømmes hver gang der kommer for-
dærveligt affald i den.  
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Rodehjørnet 

Telefonen på væggen virker som 
radio/musik  
Brugsanvisning til ”musik i køkke-
net og i barområdet” er på væg-
gen.  
Førstehjælpskassen med plaster 
mv. hænger på væggen 
Der er blanke papirer i holderen 
på bordet, og for det meste lidt 
skrivegrej. 
 
 
 
 
 
 

Spisebordet  
kan hæves og sænkes, kan derfor 
også bruges som arbejdsbord. 
Der er en ledning under bordet, 
sæt en forlængerledning til og find 
”op og ned” knappen 

Gulvet vaskes efter fest 
Husk!  kun 1 tsk sulfo til 1 spand 
vand.  
 
 
 

Toiletter 

Til fester skal man selv medbringe 
toiletpapir, affaldssække og hånd-
klæder.  
Hvis papirspanden kun er fyldt 
halvt op, er det ok at efterlade den 
med papir i. Affaldet lugter ikke, 
og vi går ind for at spare på pla-
stikposerne.  
Det ene toilet er handicapvenligt 
der er støttearme der kan slås 
ned og god plads til en kørestol. 
Toilettet er højt. 
Der er også mulighed for at bruge 
puslebord til småbørn.  
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Brugerrummet 

Fra brugerrummet kan du låne mange ting til din 
fest, men husk at stille dem på plads igen. 
Alle vaser og blomsterkrukker står herinde 
Tingene der er nederst i det højre skab er ikke til 
udlån, men redskaber der bruges til yoga/
motions grupperne, der kommer i Huset på hver-
dage. 
Koste, støvsugerrør og gulvskrubber skal stå i 
den blå kurv.  
Der er rene gulvmobbeklude oppe i den hvide 
kurv i skabet.  
Her hænger også 2 ”nøgler”  - 1 til de udendørs 
askebægre og 1 til udskiftning håndklæderuller. 
Til fester skal du selv medbringe toiletpapir, vi-
skestykker, karklude og håndklæder.  
 
 
 
 

Scene/rengøring 
Der er 6 sceneelementer. Hvis du skal bruge en 
scene, er du velkommen til at låne denne. Husk 
at benene skal hæftes stramt sammen med tyk-
ke store strips, således at elementerne ikke gli-
der fra hinanden. 
På rengøringsvognen er der alt det du skal bru-
ge til at rengøre efter festen. Husk kun 1 tsk. 
Sulfo til 1 hel spand vand. Linoleumsgulve tåler 
kun lidt sæbe. Gulvene bliver grundbehandlet 
hvert år.  
Taburetterne ovenpå scenen er til yoga/motions 
holdene.  
De små caféborde kan med fordel bruges, når 
man stiller stolerækker op.  

 

 

 

 

Affaldsstativer 
Her står der forskellige skraldestativer du kan 
bruge ude i køkkenet og i baren, til festen. Til 
affald, tomme dåser i baren og til affald i køkke-
net. Til fester mv. skal du selv medbringe af-
faldssække. 
Kassen på gulvet der står opad skabet, kan bru-
ges som et ekstra trin op til scenen. Det er der 
nogen, som ind imellem kan have brug for.  
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Stole i brugerrummet 
De ekstra stole står her, og helst med 9 stole i 
hver stabel. Stolene fylder mindre hvis de stab-
les således, og kan nemmere køres ind i salen. 
Så hvis du vil gøre arbejdet nemt for de næste 
der skal bruge stolene, så sæt dem venligt, 
med 9 stole i hver stabel. 

 

 

 

 

 

 

Barområdet 
Ca. sådan skal den lille hyggegruppe stå, når 
du forlader Huset40. Døren ud til bagtrappen 
skal låses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Således skal barområdet se ud i den anden 
ende.  
Flaskekøleren skal slukkes og døren skal stå 
lidt på klem. 
Lås døren ud til bagtrappen og døren til de øv-
rige gangarealer. 

 

 

 

På den hvide hylde står der: 
• ølglas,  

• hvidvinglas (ikke rødvinsglas) 

• 40. cl. sodavandsglas  

• karafler  
  
Se antal på skiltet på væggen.  
Disse 2 hylder er meget vigtige for de faste 
brugere af Huset. 
 
Huset40 og andre faste brugere,  anvender 
ikke selv fadølsanlægget. Det er derfor op til 
den enkelte bruger/fest at tilkoble dette, samt at 
rengøre slanger mv. Vi vil ikke være ansvarlig 
for dette.  
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Garderoben 
Garderoben efterlades tom. Husk at se om 
dine gæster har glemt noget. Tag´ venligst 
glemte sager med hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekstra borde 
Bagved denne dør står der 6 borde. Hvis du 
låner disse borde til salen, så husk at sætte 
dem bag døren igen, og spænd elastikken 
omkring dem. De skulle nødigt vælte ned 
over et barn. 
Der er et legetøjsskab i garderoben, børn 
holder meget af at lege her, når der festes i 
salen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Børn 
 
I garderoben ligger der høje stole til små-
børn og et par børnestole. Det ene skab er 
fuld af legetøj. 
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Bertram-salen 
 

Grundopstilling 
Der står 4 borde langs væggen, og 4 bor-
de i en firkant inde i midten af salen alle 
bordene skal være slået op, og stå som 
på billedet. Lad være med at trykke bor-
dene helt op mod det sorte scenetæppe, 
det kan tæppet ikke tåle. 
Bordene står ude på midten af gulvet,  for 
at robot-støvsugeren bedre kan ”orientere 
sig” 
 

”Multisalen” 
På denne måde er det nemt at bruge sa-
len, uden større besvær til vidt forskellige 
formål f.eks. yoga, møder, koncerter, fo-
redrag og interessegrupper og kan såle-
des bruges både til små, som til store 
grupper. 
I højre hjørne står der 4 stabler stole á 9 
stk. Når der er mange mennesker i salen, 
er det en god ide at slukke for varmen, 
men husk at sæt radiatorerne på 2 eller 3 
inden du igen forlader lokalet, så kommer 
der atter varme i salen til interessegrup-
perne, der bruger salen i dagtimerne.  

Brugerskabet  
er forsynet med lysestager, plastikduge til 
alle borde, ekstra bordben (hvis et bord 
skal være lidt højere, f.eks. hvis der er en 
kørestolsbruger) kabeltromle, vaser med 
kunstige blomster. Der er også ledning til 
computer og fjernbetjening til vores pro-
jektor. Her kan man vise film eller billeder 
på vores lærred. 
Hvis der sættes en mikrofon til musikan-
lægget, slår vores teleslynge automatisk 
til (den lille boks til højre). Den må ikke 
slukkes, skal altid lyse.  
 
Musikanlægget er også til jeres rådighed, 
det er ikke tilladt at flytte rundt på lednin-
gerne.  
Husk at lægge alt retur igen efter brug.  
 
Der er brugsanvisning, og en oversigt 
over grundopstilling af borde og stole, på 
indersiden af døren. 
 
Den øverste hylde er ”privat eje” så lad 
være med at bruge dette.  
 
Under skabet står der en robotstøvsuger. 
Tøm den for støv og tryk på start-
knappen, så kan den nemt støvsuge loka-
let inden gulvvask, eller efter en lille sam-
menkomst. Se brugsanvisning i på skabs-
lågen.  
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Bordopstilling 
Et eksempel på en bordopsætning  

med plads til mange mennesker. 
Der kan max. sidde 72 personer og 
spise i salen. Buffetbordet kan place-
res i køkkenet.  
 

 

 

 

 

 

 

Bagtrappen 
Nede ved bagtrappen 
står der 3 stiger. Husk at 
sætte dem på plads hvis 
du har brugt dem.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gangen 
Dette bord bruges ofte til afsætning. 
Nedenunder står der en kurv. Her kan du lægge 
Husets snavsede viskestykker og klude, som vi 
selv vasker.  

 

 

Forsamlingshuset Huset40 
Sådan ser huset ud når du lejer/låner det, og sådan bør det også se ud 
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Trappen til 1. sal 

På 1. sal er der klubværelser. Det er derfor ikke en god ide, 
hvis børn får øje på denne mulighed, for at lege gemmeleg. De 
mennesker der bor her ved godt der er fest, koncerter og høj 
musik tit og ofte, men de vil gerne have lidt privatliv, så ingen 
leg på trappe og 1. sal. 
Vore lejere bestræber sig på at bruge bagtrappen/indgang i 
gårdhaven, når Huset er udlejet, men det kan smutte engang 
imellem.  
 
Tænk derfor ind i dit arrangement, at gangarealet er 
et offentligt rum, gør derfor plads til gavebordet i Ber-
tramsalen.  
 
 
 
 

Mødelokale 
Mødelokalet kan bookes til små møder, backstagelokale til 
koncerter eller foredrag, slappe af rum ved fester og arrange-
menter. Der er en seng, så en træt person lige kan få en lille 
lur. Derudover er der et bord til 8 personer.  
Hvis  du får brug for at hejse lampen op, så husk venligst at 
sæt lampen på plads igen bagefter (uden knude på ledningen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gårdhaven 
Gårdhaven skal efterlades uden cigaret-
skod på fliserne, og med alle stole under 
bordene. 
Askebægrene ved bagdøren og i kælderskakten kan tømmes 
nemt. I brugerrummet er der en nøgle der passer til askebæg-
rene. 
Vi kan ikke garantere at bordene er helt rene inden udlejning. 
Alle havestole har siddehynder de lægges ud når bestyrelsen 

har opstillet teltet der dækker næsten hele 
gårdhaven (6x8 m) ca. fra 1/5 til 30/9. 
 
Vi har desværre ikke blomster i gårdhaven, 
da det er svært for os at passe dem. Der er 
urtepotter i brugerlokalet, som man selv kan 
købe blomster til. Det pynter fint med en 
blomst på hvert bord. 
 

Under halvtaget er der et velindrettet rygerum. 
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Vi  e r  opm æ r ksom på  a t  de t  s jæ l den t  e r  de  sam m e m ennesker  de r  dæ kker  
bor d  t i l  en  f es t / a r r angem ent ,  som  også  e r  på  opr ydn i ngsho l de t .   

I kke  m i nds t  de r f or ,  e r  de t  v i g t i g t  a t  t ovho l der en / l åne r en  gennem går   
Huse t 40 ,  i nden  de t  v i de r eg i ve s  t i l  næ st e  ud l e jn i ng .  

 
Best yr e l se n  ønsk er  j e r  en  god  f es t  e l l e r  e t  god t  a r r angem ent ,  

O g håber  I  v i l  g i ve  j e r  t i d  t i l  om hyg ge l i g  opr ydn i ng .  
Huse t 40  d r i ves  a f  f r i v i l l i ge ,   

uden  kom m una l t  fas t  t i l skud ,  t i l  d r i f t  og  ved l i geho l de l se .  
 

I ndm e l de l se  i  f o r en i ngen  Huse t 40 .   
se  l i nk  på  h jem m es i den  w w w .huse t 40 . dk  

J a n u a r  2 0 2 2  

Indgang 
Om vinteren står der en kurv med blå over-
træksfutter. Hvis det er vådt og sølet, er det en 
god ide at bruge disse hvis man holder et of-
fentligt arrangement. Det kan spare en del 
gulvvask. 
Liften kan lånes, men du skal lige have et 
”kursus” før du kan låne nøglen. Vi er lidt øm 
omkring liften, da den er meget dyr at få repa-
reret, f.eks. Må man ikke støtte sig til ”armene” 
på liften, da den lille motor der skal løfte dem, 
bliver overbelastet. 
Når du har lagt lånenøglen i nøgleboksen, skal 
du låse den venstre dør indefra, og gå ud af 
den højre dør, der låser automatisk. 
Indenfor til højre står der en saltbøtte. Du er 
som arrangør selv ansvarlig for at salte og ryd-
de sne (der er en sneskraber i carporten) i vin-
termånederne, når du låner Huset40.  

Nøglebokse 
På gangen er der en håndsprit-automat. 
Vore nøglebokse og vejledninger findes også her. 
Husk at lægge nøglen retur når du forlader Huset40. 
 

Bogreolen 
Alle der kommer i Huset40 har mulighed for at snuppe en god bog med 
hjem, det er ganske gratis.  
Vores Bog-husfe modtager gerne bøger,  
men kontakt hende inden du kommer  
med bøgerne. Hun modtager  
kun nyere skønlitteratur,  
og ikke bøger fra bogklubber.  


