
 
 

 

 
Husorden 

 

Reception  
Receptionen vil - så vidt muligt - være bemandet på hverdage kl. 7.30 -15.30. På fredage lukkes receptionen kl. 14.00.  
Alle hoveddøre er åbne fra kl. 7.30 – 17.30 alle hverdage. 
 

Kantine  
Kantinen er åben i hverdagene mellem kl. 11:30 og 13.00. Vi beder jer overholde dette interval af hensyn til rengøring.  
 
Der kan tilkøbes fleksibel madordning via Booking (kan bestilles/ændres frem til kl.12.00 til dagen efter). 
 
Derudover er man selvfølgelig velkommen til at medbringe egen madpakke og bruge vores køleskabe i kantineområ-
det (Husk at skrive navn/lokale på). Forlad altid kantinen i OK stand, så dine naboer også synes, det er rart at komme 
og spise. 
 

Kontorinventar  
I tilfælde af væsentlig misligholdelse eller bortkomst af lånt kontorinventar vil lejer hæfte for generhvervelsesprisen 
for kontorinventaret. Nypriser (anslået og ekskl. moms): 

• Skrivebord  kr. 2.500 pr. stk.  

• Skrivebordsstol kr. 1.750 pr. stk.  

• Rulle Marie kr. 1.000 pr. stk.  
 

Rengøring af fællesarealer  
Fællesarealerne rengøres dagligt, men for at bevare et rent og velholdt udseende på ejendommens fællesarealer må 
der ikke efterlades cigaretskod, flasker og andet affald på ejendommens fællesarealer, og brugerne skal i alle sam-
menhænge rydde op og gøre rent efter sig selv.  
 

Rengøring af eget kontor  
Der kan bestilles rengøring ugentlig. Dette foregår i weekenderne. Normalt aftales det ved indgåelse af lejekontrakt, 
men kan selvfølgelig også bestilles ad hoc. Priser, informationer og booking via info@workspace.dk.  
 

Internet /egen printer 
Internet må ikke anvendes til ulovlige formål, fx afsendelse af anonyme og/eller chikanerende mails, børnepornografi, 
hacking, pirat- eller anden ulovlig kopiering. Internettet må heller ikke bruges til søgning på porno. Det er brugerens 
eget ansvar at overholde ophavsretsreglerne ved download og kopiering af programmer og dokumenter via internet 
 
Ønsker I at benytte egen printer, vil dette have meget stor indflydelse på hastigheden på netværket generelt. Vi anbefa-
ler at I bestiller IT Forum A/S til at tilkoble den til vores printernetværk.   
 
Det er muligt at have reserverede IP-adresser for enheder. Prisen pr. enhed er 20,- pr. måned.  
 
Egne servere og routere må ikke etableres i det fælles netværk. Ønsker en lejer at få opstillet en server, kan det gøres 
ud fra én af følgende løsningsmodeller: 
  

• Server/NAS i DMZ-zonen med egen offentlig IP – enheden kan kun kontaktes på offentlig IP.  
Pris kr. 250,- pr. måned. Oprettelse 1 time à kr. 995,-  
 

• Lejer kan få oprettet VLAN med offentlig IP-adresse og eget trådløst netværk (SSID) på fire af bygningens ac-
cess points.  
Pris kr. 450,- pr. måned. Oprettelse 4 timer à kr. 995,-  
 

• Lejer kan få oprettet VLAN med offentlig IP-adresse og eget trådløst netværk (SSID) på fire af bygningens ac-
cess points. Reserveret båndbredde 10/10 MBit.  
Pris kr. 550,- pr. måned. Oprettelse 5 timer à 995,-  
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Øvrig IT-support afregnes direkte med IT Forum Gruppen A/S. Pris kr. pr 995,- pr. time (afregnes pr. kvarter).  

 
Trådløst internet  
Der vil være trådløst internet i fællesarealerne, samt i mødelokalerne til lejere på Workspace Haslegården.  
Egne access points/routere må ikke etableres i det fælles netværk.   
 

Rygning  
Der er totalt rygeforbud indenfor i alle Workspace-ejendomme. Rygning på udendørsområdet skal ske under hensynta-
gen til andre og ikke direkte ved/i indgangspartierne. 
  

Husdyr  
Der er ikke tilladt at medbringe husdyr af nogen art.  
 

Parkering  
Parkering på udendørsarealet kræver gyldig online registreret Q-park parkeringslicens (pris pr. md. kr. 300,- pr. bruger). 
Kan rekvireres ved at sende bestilling til info@workspace.dk. Man kan også betale via EasyPark parkerings app. Lige-
ledes kan der købes 4 timers og 8 timers parkeringsbilletter i receptionen.   
Vi har 4 gæsteparkeringspladser ved hovedindgangen og 2 gæsteparkeringspladser ved indgang til D bygning (niveau 
1). Disse er gratis max. 2 timer. Gæsteparkeringspladserne er forbeholdt besøgende på Workspace og er IKKE til lejer-
nes afbenyttelse.  
 

El  
El er inkluderet i lejen. Der opfordres til at tænke på miljøet og spare mest muligt på elforbruget.  
 

Varme  
Varme er inkluderet i lejen. Der opfordres til at tænke på miljøet og spare mest muligt på varmeforbruget.  
 

Vand  
Vand er inkluderet i lejen. Der opfordres til at tænke på miljøet og spare mest muligt på vandforbruget.  
 

Møde og konferencelokaler  
Møde og konferencelokalerne forudbestilles via Booking. Der betales fra kr. 100,00 pr. time af den tid, som mødeloka-
lerne bookes. Mødelokalerne skal som minimum bookes i 30min pr. bestilling. 
 

Husk altid at rydde op i mødelokalerne og forlad dem i samme stand, som I overtog dem i. Vær opmærksom på at 
overholde tidsplanen iht. booking, så næste mødelokale-booker ikke skal vente unødigt. 
 
Guides til opsætning af bruger konti finder du HER. Du finder også andre vejledninger til bl.a. print opsætning. 
 

Fælles arealer 
Fællesarealerne på Workspace, som frit kan benyttes af alle lejere, kan også benyttes af gæster og kunder, som er på 
besøg. Dog skal lejerne sørge for at hente deres gæster hurtigst muligt, da fællesområderne primært er t lejerne selv. 
 
Kantine og øvrige fælles arealer, hvor der er mulighed for at sidde ned, må ikke benyttes til mødeaktiviteter eller virtu-
elle online møder.  
 
Husk at sætte jeres glas, tallerkener, bestik og andet op ved bakkerne og rullebordet i kantinen, og undgå at efterlade 
det i kaffebarer eller andre steder.  
 
Husk altid på forhånd at informere jeres gæster om faciliteterne og vores velkomstskærm, som står i receptionsafsnit-
tet ved indgangen.  
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