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Formål 
Formålet med multifunktionsrummet er, at give beboerne mulighed for aktiviteter som kan være svære at 
få plads til i en lejlighed.  

Indhold 

Multifunktionsrummet i Det Flexible Hus er indrettet med et opholdsrum og et værksted.  

Opholdsrummet indeholder diverse tumlemøbler for børn, et bordtennisbord og et bordfodboldbord, et 

spisebord med 10 stole og et sofaarrangement. Der er ikke køkkenfaciliteter eller service i rummet. 

Værkstedet rummer et arbejdsbord, en vask og kroge til cykelophæng. Der er også en kompressor til eks. 
cykelpumpning e.a. Brugerne skal selv medbringe værktøj. 

Retningslinier for brug 
Multifunktionsrummet er altid åbent og kan til enhver tid anvendes af beboerne i Det Flexible Hus. Ved 

større arrangementer skal lokalet dog bookes, hvilket gøres gennem hjemmesiden www.detflexiblehus.dk  

Rummet er ikke et festlokale og kan således ikke bruges til fester efter kl. 22. Derimod kan det bruges til 

alle former for dagsarrangementer, eks. børnefødselsdag, legestue, studiekreds m.v. 

Rummet kan kun benyttes af beboere i Det Flexible Hus. Dog kan rummet benyttes til enkeltstående eller 

gentagne offentlige arrangementer, hvis bestyrelsen skønner at det er i beboernes eller bydelens interesse 

og ikke har et kommercielt formål. Her kan der efter bestyrelsens skøn opkræves leje til dækning af udgifter 

til el, vand, varme og rengøring. 

Der er rygning forbudt i multifunktionsrummet. Er man ryger eller har rygende gæster skal man selv sørge 

for fjernelsen af cigaretskod i trappeskakten. 

Multirummet rengøres en gang månedligt for ejerforeningens regning. Efter almindelig brug forventes det 

blot at rummet efterlades i pæn ryddet stand. Efter større arrangementer skal rummet gøres rent, hvilket 

indbefatter: 

- Aftørring af alle overflader samt støvsugning i opholdsrummet 

- Rengøring af vask, toilet og gulv på toilettet 

- Tømning af skraldespande 

Såfremt der ikke, efter bestyrelsens vurdering, leves op til dette, kan låneren blive pålagt omkostningen til 

ekstrarengøring. Er låner kommet til at ødelægge noget skal dette erstattes. 

Ved lån til større arrangementer sørger låner selv for at medbringe toiletpapir, sæbe, håndklæde mv.  

http://www.detflexiblehus.com/

