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Velkommen til Byens Hus – vi skaber sammen
Vejledningen opdateres løbende. Den nyeste og dermed gældende vejledning findes på
gentofte.dk/brugbyenshus.
Denne vejledning er til dig, der bruger faciliteterne i Byens Hus. Vejledningen har til formål at gøre opmærksom på
dine muligheder og dit ansvar som bruger af Byens Hus.
Har du booket et lokale til en aktivitet men ikke selv er til stede under aktiviteten, er det vigtigt, at du sørger for, at
de, der er tilstede under aktiviteten, læser og forholder sig til vejledningen.

Hvad er Byens Hus?
Byens Hus er Gentoftes nye samlingssted, og det er et borgerhus under udvikling.
Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser, understøtte borgerinitiativer og virkelyst og
være et sted, hvor vi sammen tør gøre tingene på nye måder på tværs af traditionelle skel.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020 opgaveudvalget Byens Hus’ anbefalinger om, at Byens Hus skal
drives af husets brugere og af Gentofte Kommune i fællesskab. Mens Byens Hus lander i sin nye form, møder du som
bruger et hus, der er præget af midlertidighed.
Det er også et hus, hvor du som bruger selv skal have mod på at klare det meste, både når det handler om teknik,
oprydning og forplejning.

Sådan booker du faciliteter i Byens Hus
Lokaler og mødesal:
1. På Foreningsportalen kan du få et overblik over ledige faciliteter – også uden at logge ind som forening. Gå
til http://gentofte.booksys.dk. Klik på ’Booking’ i hovedmenuen, vælg Byens Hus under ’Sted’, vælg
”Ressource/Lokale”, den relevante dag og tryk på ”Søg”.
2. Skriv til foreningsportalen@gentofte.dk att. Lene Kjelfred, hvilket lokale, du ønsker at booke og til hvilket
formål. Skriv også hvor mange I er.
Særligt for Sportshallen:
1. Som forening kan du booke på http://gentofte.booksys.dk og kontakte Kildeskovshallen på
kildeskovshallen@gentofte.dk

Adgang og åbningstider
Når du har fået bekræftet din booking af et lokale i Byens Hus, kan du regne med, at huset vil være åbent i det
bookede tidsrum. Du skal dog have udleveret en nøglebrik for at kunne komme ind i selve lokalet. Skriv til
byenshus@gentofte.dk for at koordinere udleveringen af nøglebrikken med medarbejderne i huset.
Du finder mødesalen og diverse lokaler ved at benytte hovedindgangen i nummer 24. Det er døren, der ligger i
hjørnet af skolegården.
Benyt ikke indgangen til Headspace med mindre du har en aftale med dem. Bemærk også at indgangen ved
Hellerupvej 22 fører til private boliger.
Skal du til hallen, finder du en direkte adgang via nummer 26 i den langside, der vender mod vest.
Det er vigtigt, at du kun benytter dig af Byens Hus i den tid, du har booket hal, lokale eller mødesal. Husets alarm
sættes nemlig i overensstemmelse med din booking.
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Sikkerhed
Når du har booket et lokale i Byens Hus, er det dit ansvar, at der ikke opholder sig flere personer i det bookede
lokale, end lokalet er godkendt til af brandmyndighederne. Det godkendte antal personer fremgår af et skilt på
væggen i lokalet.
Når du har booket et lokale i Byens Hus, er det dit ansvar at gøre dig bekendt med flugtveje. Der sidder en
flugtvejsplan på væggen i alle lokaler. Her finder du også henvisning til nærmeste brandslukker. I tilfælde af brand vil
brandalarmen lyde, og Alarmcentralen blive orienteret. Sørg for, at personerne i lokalet forlader bygningen.
Byens Hus har en hjertestarter ved hovedindgangen (nr. 24.) Kontakt altid Alarmcentralen, da de kan aktivere
Hjerteløberne.

Hvor kan du parkere?
Der er et meget begrænset antal parkeringspladser tilknyttet Byens Hus.
Parkering i skolegården er strengt forbudt, mens af- og pålæsning er tilladt i meget begrænset omfang.
Vælger du at parkere på Hellerupvej, skal du være opmærksom på, at der gælder særlige parkeringsregler mellem kl.
07.00 – 10.00 og igen mellem 16.00 – 18.00. I de nævnte tidsrum er parkering kun tilladt i 30 minutter.
Der findes et begrænset antal parkeringspladser ved Hellerup Station. Bemærk at Byens Hus ligger i en pendlerzone,
og at der gælder særlige parkeringsregler på de omkringliggende villaveje.

Hvordan kommer du til Byens Hus uden bil?
Der er få minutters gang fra Hellerup Station til Byens Hus via Hellerupvej.
Cykler du, kan du stille din cykel i den overdækkede cykelparkering, der findes imellem de to parkeringspladser.

Hvordan med tilgængeligheden?
Der findes en enkelt parkeringsplads ved Byens Hus, som er forbeholdt bilister med gyldigt invalideskilt.
Der er niveaufri adgang via skolegården og port 4. Der er elevator ved hovedindgangen, som kører fra stueplan og op
til 2. sal, og der er kørestolslift fra stuen og ned til parterre.

Kan man bestille forplejning?
Det er ikke muligt at bestille forplejning i Byens Hus, men du er velkommen til selv at medbringe mad og drikkevarer.
Har du booket mødesalen, vil det være muligt at låne service i det tilstødende køkken samt at brygge kaffe.

Kan man låne it-udstyr og teleslynge?
Når du booker et lokale, vil det fremgå i Foreningsportalen, om der er adgang til projektor og teleslynge. I de fleste
tilfælde er det en god ide selv at medbringe projektor, adapter, pc mm. og at komme i god tid for at sætte udstyret
op. Der forefindes faste teleslyngeanlæg i en række af de større lokaler.

Er der mulighed for internet?
I Byens Hus kan du tilgå det trådløse internet GK-PUBLIC. Wifi-koden er Gentofte2017.

Hvor finder man toiletterne?
Der er toiletter på alle etager. Der er dog kun handicaptoiletter i stueetagen og på 1. sal.

Er der nogen, der kan hjælpe?
Byens Hus er bemandet af tekniske medarbejdere fra Gentofte Ejendomme fra kl. 08.00 – kl. 14.00 mandag til
fredag.
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Husorden
Byens Hus er vores fælles samlingssted, her hersker høflig selvbetjening, og der er mange typer brugere med
forskellige behov. Husk at dem du deler huset med også skal have en god oplevelse.













Forlad et rum, som du selv ønsker at modtage det. Du behøver ikke reetablere bord- og stoleopstillingen i
Mødesalen, som den var, da du kom. Bare du efterlader salen pæn og ryddelig.
Husk at lukke døre og vinduer efter dig.
Vis hensyn i gange og på trappeopgangene.
Bloker ikke flugtveje.
Har du booket Mødesalen og brugt køkkenets service, så husk at vaske op efter dig.
Affald afleveres i renovationsspandene ved sportshallens parkeringsplads. Renovationen i skolegården er
forbeholdt beboerne i nr. 22.
Rygning er ikke tilladt i Byens Hus eller på Byens Hus’ område, benyt den på kortet afmærkede plads ved
porten 4. Husk at bruge askebægeret.
Ansvaret for overholdelse af lovgivningen med hensyn til udskænkningsregler, alkoholbevilling, indeholdelse
og afregning af eventuel A- skat og moms påhviler dig, der har booket. Såfremt disse retningslinjer ikke
overholdes, bortfalder din adgang til brug af lokaler.
I ganske særlige tilfælde kan bookingen tilbagekaldes. Det gælder f.eks. ved valg eller andre ekstraordinære
lejligheder.
Får du alligevel ikke brug for det lokale, du har booket, så skriv til foreningsportalen@gentofte.dk att. Lene
Kjeldfred, så andre kan få glæde af det.
Gentofte Kommune forbeholder sig ret til krav om erstatning ved evt. beskadigelse af udstyr, møblement o.
lign.

Vil du sætte dit præg på fremtidens Byens Hus?
Frem mod sommeren 2020 arbejdes der for at etablere en forening, der skal være med til at drive og udvikle Byens
Hus. Vil du gerne engagere dig i udviklingen af Byens Hus gennem den nye forening, så skriv til
byenshus@gentofte.dk

Kontakt




Vil du booke lokaler, så orienter dig på http://gentofte.booksys.dk og skriv til
foreningsportalen@gentofte.dk att. Lene Kjeldfred.
Vil booke hallen til foreningsbrug, så benyt http://gentofte.booksys.dk / kontakt
kildeskovshallen@gentofte.dk
Har du brug for en nøglebrik eller praktiske spørgsmål, så skriv til byenshus@gentofte.dk

God fornøjelse med dine aktiviteter i Byens Hus – vi skaber sammen.
Læs mere om opgaveudvalgets arbejde på gentofte.dk/byenshus
Find den nyeste og dermed gældende vejledning og husoden på gentofte.dk/brugbyenshus
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