
Sorø Kultur- & Fritidscenter
Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tlf. pedel 4160 2604, formand 5783 5700
www.vaerkerne.dk

e-mail: kontakt@vaerkerne.dk

Ordensregler :
Sorø Kultur- & Fritidscenter er et hus med mange brugere.
Det er derfor vigtigt, at alle behandler det ordentligt, og overholder ordensreglerne:

1) Overordnede regler for brug af centeret
Pladsen foran beredskabets garager og adgangsvejen dertil skal holdes fri, så udrykning ikke generes.
Sorø Kultur- & Fritidscenter er røgfrit område. Der må kun ryges udendørs.
Der må kun parkeres i de afmærkede båse.

Aktiviteter, der kan medføre støj til gene for naboerne må ikke finde sted.
Lokalplanen foreskriver at støjniveauet i skel mod villakvarteret højest må være:
Mandag - fredag kl. 7 - 18, lørdag kl. 7 - 14: 45 dB
Mandag - fredag kl. 18 - 22, lørdag kl. 14 - 22: 40 dB
Alle dage 22- 7: 35 dB
Luk vinduerne ved støjende aktiviteter!

Henstillinger fra pedel eller bestyrelse skal efterkommes.
Glemte sager anbringes i kassen ved pedellens kontor.

2) Udlån af lokaler
Medlemsforeninger indkaldes mindst 1 gang om året til lokalefordelingsmøde jfr. vedtægterne.
Lokaler kan lånes vederlagsfrit af foreninger o.l. ved henvendelse til kalenderføreren - se bilag.

3) Brug af lokaler
Evt. skader på lokaler eller inventar under brugen meddeles til pedel eller bestyrelse.
Efter brug af lokalet skal
- Borde og stole stilles på plads, hvis der har været rykket rundt på dem.
- Borde ryddes af og vaskes med en opvredet klud.
- Gulvet fejes eller støvsuges, evt. vaskes, hvis det er betrådt med vådt fodtøj.
- Gardiner trækkes til side.
- lyset slukkes og radiatorer stilles på 2.

4) Brug af køkken.
Evt. skader på køkken eller inventar under brugen meddeles til pedel eller bestyrelse.
Efter brug skal brugt service m.v. stilles i opvaskemaskine
- sidste bruger af køkkenet sætter opvaskemaskinen i gang
- bærer sorte skraldepose(r) ud i udendørs skraldestativer
- fejer eller støvsuger, evt. vasker gulvet
- slukker lyset og stiller radiatoren på 2
Service må ikke fjernes fra huset

5) Brug af træningslokaler, bad- og omklædningsrum
Evt. skader under brugen skal meddeles til pedel eller bestyrelse
Efter brug af lokalet skal
- centerets udstyr tørres af og afsprittes
- gulvet tørres over med svaber
- lyset slukkes og radiator stilles på 2

6) Øvrige oplysninger
Kontroller venligst at alt lys er slukket, også på toiletter og gang- og trappearealer, når bygningen forlades.
Se venligst efter, at alle vandhaner m.v. er lukket.
Evt. oplysninger om løbende toiletter m.v. bedes omgående givet til pedel eller bestyrelse
Lås yderdøre, når du forlader bygningen

Ved ulykker og tilskadekomst: Ring 112 - ellers kontakt pedel eller formand


