
HUSREGLER FOR OPHOLD PÅ VÆRFTET 

 

For at alle kan få nogle dejlige timer på Værftet, er det vigtigt at vi hjælpes 
ad med at overholde reglerne for ophold på Værftet: 
 
 
Husk at vaske hænder inden besøg på Værftet. Benyt vores håndvaske og spritstationer. 
 

Du må gerne spise medbragt mad på Værftet. Men drikkevarer skal købes i Værftets café. 
 

Mad og drikke må nydes i områder med siddepladser. Ingen mad og drikke i legeområderne. 
 

Du er velkommen til at stille sko og hænge jakker i entréen. Men ingen sko i legelandet tak. 
 
Alle skal have tøj og strømper eller hjemmesko på i legelandet. Ingen bare tæer eller bare 
kroppe. Mangler du strømper til dit barn, kan de købes i caféen. 
 
Vi skal gerne gøre plads til alle. Derfor, vær venlig ikke at optage siddepladser unødigt med 
tasker og jakker. 
 

Vi elsker børn, men de er forældrenes ansvar. Børn under 10 år skal ledsages af en voksen. 
Børn uden ledsagelse er forældrenes ansvar. Afleveres børnene til Værftets klub- og 
foreningsaktiviteter, så har vi ansvaret for barnet. Husk at give den ansvarlige voksne besked 
om du er kommet eller hvornår du går hjem. 
 

Værftet passes af frivillige, og vi beder alle om at rydde op efter sig selv. Kost og fejebakke 
kan lånes i caféen, hvis du har krummet på gulvet. 
 
Rygning er selvfølgelig ikke tilladt på Værftet. 

 

Vi skal passe godt på hinanden: 
 
Vi anbefaler derfor brug af hjelm og sikkerhedsudstyr i skatehallen. 
Al færdsel i skatehallen og legelandet sker på eget ansvar. 
 
Skatehallen er indrettet til street-sport og. vi henstiller til, at skatehallens ramper kun benyttes 
til disse formål. Ramperne er ikke beregnet til leg for små børn, og kan være en farlig at 
anvende som tumleplads for mindre børn. 

Nødudgange skal til enhver tid være tilgængelige, og må ikke spærres af barnevogne, tasker 
mm. Af samme årsag må barne-og klapvogne kan ikke medbringes i legelandet.  

 

På vegne af Værftets bestyrelse 
Januar 2021 


