Faciliteter i Svanereden
Køkken

Køkkenet rummer følgende inventar:
2 komfurer/ovne, 1 kombiovn/mikroovn, 2 køleskabe (+ 1 i salen), 1 fryser og 1
industriopvaskemaskine. Der er kaffemaskine med dobbelt brygger og varmeplader,
samt 1 elkedel.
Se desuden inventarlisten

Opvaskemaskine

Man skal IKKE medbringe opvasketabletter eller lign. til industriopvaskemaskinen, da
den er selvdoserende. Vejledning hænger på væggen i køkkenet.
Husk dog viskestykker til eftertørring.

Kaffefiltre

Man skal IKKE medbringe kaffefiltre. Der benyttes særlige store kaffefiltre, som altid er
til stede i lokalet, og til fri afbenyttelse i lejeperioden.

Grill og kul

Der er 2 grille til kul. Du skal selv sørge for kul mv.

Terrasserne

Der er 2 terrasser: En i gårdhaven med overdækning og en uden overdækning med
udsigt til søen.

Terrassemøbler

Der er bordbænkesæt på begge terrasser. Derudover er der i den aflåste container 12
havestole og 2 kuffertborde, som er lette at håndtere.
Terrassemøblerne må IKKE benyttes indendørs i Svanereden.

Pasoller

Der er 2 markedsparasoller.

Indendørs
møblement

Der er stole og borde til 60 personer + 2 ekstra borde til gavebord og lign., samt 3
sofaer og 1 sofabord. Der er et indbygget buffetbord i salen.
Derudover er der 5 ståborde ø 85 cm.
Bordene i salen er enmandsbetjente. Benene slås ud, mens bordet står på vognen, og
tippes så, hvorefter det kan køres hen, hvor det skal bruges, da der er hjul i de 2 af
benene. Undgå at flytte rundt på bordene på anden vis, så som at bære dem af vognen,
da der er større risiko for at få dem stødt ind i vægge/kamme m.m., og en ny bordplade
koster over 3000 kr.
Borde og stole til indendørs brug må IKKE benyttes på terrasserne.

Garderobe

I entréen er der garderobe med bøjler.

Toiletter

Der er 2 toiletter og 1 handicaptoilet. Der er desuden ophængt puslebord.

Musik

Der er musikanlæg til rådighed, hvor der kan tilkobles smartphone, computer og lign.
via bluetooth.

Internet

Der er internet til fri afbenyttelse i Svaneredens lokaler. Loginoplysninger står på lågen
over musikanlægget.

Flag

Svanereden har 2 indendørs-flag (dannebrog), som er ca. 150 cm høje.

Du skal selv
medbringe

Når man lejer Svanereden skal man selv medbringe nedenstående:
Toilet: Håndsæbe, håndklæder og toiletpapir.
Køkken: Skraldesække, håndsæbe, almindeligt opvaskemiddel, køkkenrulle,
håndklæder, viskestykker, karklude og grydesvampe.
Andet: Duge, servietter og stearinlys m.m.
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