Veddelev Grundejerforening

Det Røde Hus på Veddelev Nordstrand
3. Regler for adgang til toiletter i Det Røde Hus
Det Røde Hus er kun åbent fra 1. maj og til badebroen nedtages i september, dagligt fra kl
06.00 til 22.00.
Medlemmer af VGF samt andre beboere på Veddelev halvøen har mulighed for at benytte
toiletterne i Det Røde Hus. Der forefindes også en bruser med koldt vand, der gerne må
benyttes.
Medlemmer af VGF har via kontingentet til VGF adgang. Øvrige brugere skal betale et
årligt gebyr. Alle i husstanden med egen mobil telefon boende på adressen, kan få tildelt
adgang til Det Røde Hus.
For ikke medlemmer af VGF betales et gebyr, der skal være indbetalt inden adgangen
gives, til Reg.nr. 9570 Konto 12257864.
Det Røde Hus rengøres 2 - 3 gange om ugen. Vi opfordrer derfor alle til at hjælpe med at
holde huset og toiletterne i ordentlig stand.
Skriftlig anmodning om adgang til toiletterne i Det Røde Hus sendes til
roedehus@veddelev.dk med oplysning om medlemskab af VGF (ja/nej), mobiltelefonnr.,
navn på telefonens ejer samt adresse og e-mailadresse. Adgangskode gives hurtigst
muligt.
Brugeren gøres opmærksom på, at mobiltelefonnummeret bliver registreret med en
tidsangivelse hver gang at der gives adgang, og at de har ansvaret for at der ikke sker
noget utilsigtet i huset. Det er ikke er lovligt at sætte noget i klemme i døren, så denne ikke
bliver lukket.
Brugeren vil modtage en e-mail og en SMS, når adgangen er givet, hvor der gøres
opmærksom på disse regler. Der svares OK på disse som bekræftelse på at de er
modtaget.
Ved indgangen til det Røde Hus vil være opslået det telefonnr. (21807004) man skal ringe
til for at få adgang. Man ringer til nummeret og når boksen modtager telefonopkaldet
bliver der lagt på og et klonk i døren lyder samt en hyletone i ca. 10 sekunder. Det er tiden,
som døren er åben.
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