HOLTUG FORSAMLINGSHUS
Holtug Forsamlingshus
Holtug Linievej 13
4660 St. Heddinge
tlf. 56500155

Kontaktperson:
Mette Maimann
Holtug Linievej 19
4660 St.Heddinge
tlf. 56500036 / 41407312
e-mail:
holtug.forsamlingshus@gmail.com

Link til forsamlingshusets egen
hjemmeside:
http://holtug.stevnslandsbyer.d
k/forsamlingshus

Forsamlingshusets indretning
DEN STORE SAL:
Er 120 m2
(15 x 8 m)
Max 120 personer.

Til mindre selskaber kan
salen opdeles med et
forhæng.

OPDÆKNING
Der findes to størrelser borde:
120 x 90 (4 pers.) og
180 x 90 (6 pers.)

Kan jo gøres på utallige
måder, efter lyst og
temperament.

Stolene er polstrede.

BAREN
Bag baren er der køleskab og
musikanlæg med kassette og
CD afspiller.

Baren er let at flytte

HAVESTUEN
Med udgang fra salen

Populær for rygere, eller
andre der trænger til ”frisk
luft”.
Om sommeren oplagt til
f.eks. velkomst eller
kaffen.

SKOLESTUEN
Er ca. 50 m2

Bruges mest til velkomst
eller ta´selv bord.

Er den gamle Rytterskole fra
1723, skolebordet eksisterer
endnu.

MØDESTUEN
I Holtugs ”minibibliotek” kan
man helt uden lånerkort, hente,
aflevere eller bytte bøger som
man har lyst.

Bruges mest til
bestyrelsesmøder

KØKKENET
Er udstyret med alt i potter og
pander, samt:
Stort køleskab
Fryser
Elkomfur med ovn
Gaskomfur med stor el ovn.
Der er også en
”skoldemaskine”, - det betyder
at alt skal skylles grundigt af
før skoldning, - hvorefter glas
og bestik skal aftørres.

Der er i køkkenet service
til 72 personer.
Med mulighed for at
supplere op til godt og vel
100 kuverter.

TOILETTERNE
Toiletterne er nyistandsatte

HANDIKAPTOILET
I handikaptoilettet er der også
puslebord.

PARKERINGSFORHOLD
Bag forsamlingshuset er der P
plads for ca. 20 biler.

SÆRLIGE FORHOLD

Der er lidt flere pladser
foran og på østsiden af
huset, resten må
desværre holde ude ved
vejen.

Holtug Forsamlingshus drives som et anpartsselskab,
og er et såkaldt ”nøglehus” dvs. uden fast vært.
Reservation af huset foregår ved henvendelse til
kontaktpersonen, se øverst på siden.
Med i lejemålet er:
Toiletpapir, sæbe og håndklædepapir.
Køkkenruller, karklude, børster og opvaskemiddel.
(Viskestykker kan medbringes eller lejes).

PRISER

Prisen er helt afhængig af hvor mange man er og
hvad og hvor meget man bruger.
Der betales a´conto beløb ved reservationen.
SE PRISLISTE PÅ FORSAMLINGSHUSETS EGEN
HJEMMESIDE
http://holtug.stevnslandsbyer.dk/forsamlingshus

