
SKJØD FORSAMLINGSHUS 

HUSREGLER 



Opvaskemaskinen 
 
Start 
- Sæt filter og plastrør i bunden af maskinen 
- Luk lågen og tryk på startknappen 
- Teksten ”FILL” vises, mens der tages vand ind. 
- Sæt kurv med service i maskinen. 
- Start ved tryk på knap ”1” eller ”2” 
- Efter vask vises teksten ”END” på display 
- Åbn lågen og fjern kurven. 
 
 
Sluk 
- Fjern gråt plastrør og filter i bunden af maskinen 
- Tryk på knappen med ”pil der  peger nedad” 
- Display skriver ”CLE” under renseprogrammet 
- Efter et par minutter står der ”END” på display 
- Sluk opvaskemaskinen ved tryk på knappen 
 
 

Ovnen 
 
- Tryk på rød knap 
- Tryk på ”termometer” og indstil temperatur ved hjælp  
   af  pile op/ned 
- Tryk på ”ur” og indstil evt. tiden ved hjælp af pile  
   op/ned 
 

 

 
Fjern venligst de plader,  

der ikke benyttes, fra ovnen,  
da det letter rengøringen 



I nødsituationer kan følgende kontaktes  
i nævnte rækkefølge: 

 

Gitte Jakobsen 
Telefon 8696 0943 / mobil 2440 0988 
 

Jakob Mølgård    
Telefon 2244 0325 
Carl Christian Lund 
Telefon 2668 5305  

Brug af opvaskemaskinen 
 

Alt skylles af, inden det kommer i opvaskemaskinen 
 

Bestikket tørres af efter vask 
 

Vask af glas: skift til nyt vand, glassene vaskes og tørres 
derefter af med viskestykke 
 

Når komfuret skal rengøres, kan gryderistene vaskes i  
opvaskemaskinen - dog ikke brænderne 
 

Vask aldrig lysestager med stearin i opvaskemaskinen  
De skal rengøres med kogende vand og børste 

 
 

Vi ønsker dig god fornøjelse  
med dit arrangement  

i Skjød Forsamlingshus 

OBS: 
Efter klokken 02.00 SKAL døre og vinduer  

holdes lukkede af hensyn til naboerne 



 
 
    Køkken 

 Gøre opvaskemaskinen ren 
 

 Gøre ovnen ren 
 

 Gøre køleskabet rent 
 

 Gøre komfuret rent 
 

 Vaske køkkengulvet 
 

 Tømme skraldespanden 
 
    Salen 

 Borde tørres af, klappes sammen, køres i depotrummet 
 

 Trådløs netværk: Slukkes på kontakt over dør til gang  
    (sort boks over døren) 
 

 Stabelstole køres i depotrum - 10 stk. i hver stabel 
 

 Alle radiatortermostater sættes på 1    
 

 Alle vinduer og døre lukkes 
 

 Gulvet støvsuges  - må IKKE fejes 
    (støvsuger er i depotrummet) 
 
   Diverse 
 

 Vasketøj lægges i vasketøjskurv i køkkenet 
 

 Brugte duge lægges til vask i vasketøjskurv i køkken 
 Beskadigede duge erstattes med 50 kr./stk. 
 
Alle punkter skal krydses af og seddel afleveres sammen med nøgle: 

 
 
Underskrift:____________________________________________________ 

Inden du forlader 
forsamlingshuset: 


