Velkommen til Nordic Park
Vejledning i forhold til leje af faciliteter i forbindelse med arrangement i Valhalla.
Skulle noget mod forventning, ikke leve op til det aftalte, er I meget velkommen til at
kontakte os eller gøre os opmærksom på dette efter arrangementet.
Forud for arrangementet:
 Borde og stole opstilles efter aftale.
 Det aftalte antal duge er lagt frem.
 Brug af service og køkkenfaciliteter er inkluderet i prisen.
Under arrangementet:
 Der må ikke fyldes vand i kaffemaskinen, der er automatisk vandindtag.
 Der skal udskiftes vand i opvaskemaskinen under arrangementet efter ca. 30
vaske. Vandet skal varmes op, inden den sættes i gang igen. Dette tager ca.30
minutter. Brugsvejledning hænger ved siden af maskinen.
 Bestik skylles af og derefter vaskes af i opvaskemaskinen. Efter vask skal det
tørres af med et viskestykke og herefter lægges i de respektive kasser hhv. knive,
gafler, skeer efter størrelse.
 Service skylles af og derefter vaskes af i opvaskemaskinen. Herefter sættes det
på deres respektive pladser. (Der er skrevet på bakkerne, hvor det skal stilles).
 Glassene skal vaskes op i de respektive kurve som glassene står i, og passer i,
ellers bliver de ødelagte i opvaskemaskinen.
 Alt service og glas etc. skal blive i Valhalla – må ikke medbringes i værelserne
eller i lejlighederne.
 Vores stole må ikke benyttes udendørs. Vores borde må gerne benyttes på
gårdspladsen og på amfiscenen (Ikke i regn). De må ikke stå ude om natten.
Efter afholdt arrangement - i Valhalla salen:
 Salen skal fejes, der forefindes en kost i skuret bag køkkenet.
 Stolene skal stables i stabler a´10.
 Hvis man lejer duge/barduge igennem Nordic Park skal disse rystes ude i
containeren og lægges sammen på et af bordene i Valhalla salen.
 Hvis man har lejet voks duge igennem Nordic Park, skal de tørres af med en klud
og lægges sammen.
 Ved brug af Nordic Parks vaser og lysestager skal de rengøres efter brug.
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Efter afholdt arrangement - i køkkenet:
 Køkkenaffald smides ud i containere bag køkken – pap, returpant, blomster,
plastikkasser og flamingokasser skal man selv skille sig af med.
 Køle/fryserum skal tømmes for mad/isterninger osv.
 Madrester fjernes fra ovnene.
 Glassene skal stables efter type af vinglas.
 Kaffefiltre fjernes fra kaffemaskinen. Kolberne tømmes for kafferester.
 Termokander skal tømmes og rengøres (Må ikke komme i opvaskemaskinen).
 Opvaskemaskinen tømmes for vand, riste renses for skidt, maskinen skal vaskes
af inden i og spules af. Beskrivelse står til højre for opvaskemaskinen.
 Døre og vinduer skal lukkes og låses og nøgle til Valhalla skal lægges i nøgleboks
ved hovedindgangen.

Vi ønsker jer et rigtigt godt arrangement.
Hilsen fra os i Nordic Park
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