
Leje af lokale på EagleroadLeje af lokale på Eagleroad
Tak fordi du ønsker at leje Eagleroad. Vi glæder os meget til at danne ramme 
om dit arragenement. Som udgangspunkt skal lokalerne  
afleveres, så de er rene og klare til næste hold. 
 
Wifi du kan bruge ved kursuscentret: 
Navn:  Kursuscenter  
Kode:  eagleroad

Her har du husreglerne:
• Bruger du service, så sæt venligst opvaskemaskinen i gang inden du går.  
 Er der kun brugt få ting, så vask gerne op i hånden.  
 
• Indenfor bruges der kun indesko (der kan være fodkoldt i jurten),  
 
• Ungå venligst snak, sang og høj musik efter kl. 22.  
 
• Glemmer dine kursister noget, så ryger det i glemmekasse. Efter 30 dage  
 giver vi det videre til genbrug.  
 
• Skal du lave bål, kan du finde brænde i brændeskuret. En trillebør brænde  
 koster kr. 150,- Betaling via MobilePay til 40788377 (Johanne).  
 
•  Har du også lejet pejsestuen, sauna eller jurt, så bedes du selv sørge for at    
 disse er opvarmet, når det er koldt udenfor. Husk også at rengøre disse rum  
 inden afrejse.  
 
•  Prisen for overnatning pr. person er kr. 125,- pr. person/pr. nat. Betaling af  
 dette kommer oveni den samlede regning. Giv besked via sms eller mail, hvor  
 meget du har brugt efter brug. Betaling via MobilePay til 40788377. 

Tjekliste efter afholdelse: 
•  Der skal støvsuges/fejes på alle gulve. Er der beskidt, skal de også vaskes. 
 
•  Tør venligst alle overflader af f.eks. bordplader og vindueskarme.  

•  Tøm skraldespandene. Affaldscontainer findes ved cykelskuret ved vejen.  
 Tomme flasker skal i flaskecontaineren. Pantflasker bedes du venligst selv  
 tage med hjem. 

•  Sørg for at vinduer og døre er lukket, når du går herfra. 
 
•  Sæt gerne ting tilbage, hvor det oprindeligt stod. 

•   Brugte klude, håndklæder og viskestykker hænges op i fyrrummet.  

Johanne bor selv privat i hovedhuset. Send evt. sms, hvis du har spørgsmål til  
Johanne på 40788377.

Tak fra Johanne & Team Eagleroad


