
Aftaledokument vedr. brugeradgang til værkstederne i Valby 

Kulturhus/Kultur V 

 

Fælles for alle værksteder og fællesarealer 

 

● Lokalerne afleveres ryddet, med møbler sat i standardopstilling. 

● Brugerne står selv for bortskaffelse af affald ned i skraldecontainerne tilknyttet 

kulturhuset. 

● Brugerne står selv for rengøring og vedligehold af lokaler og faciliteter. De 

forskellige aktører indkalder selv til rengøringsdage, arbejdsdage o.l. 

● Alle aktørerne skal annoncere deres aktiviteter på Valby Kulturhus’ hjemmeside og 

booke aktiviteter ind i værkstedernes Google-kalender. Info herom findes på Valby 

kulturhus’ hjemmeside under ’Faste tilbud – værksteder’ og ’Skab Kultur – læg dit 

event på hjemmesiden’. 

● Det er kun tilladt at opbevare privat værktøj o.l. på afmærkede områder. Man kan 

have et rum per bruger, og dette skal markeres. Al anden opbevaring af personlige 

affekter er ikke tilladt. Kulturhuset og Københavns kommune er ikke ansvarlig for 

bevaring eller bortskaffelse af disse, dette gælder endvidere aflåste områder i form 

af skabe eller lignende. Eneste undtagelse er ved en underskrevet kontrakt med 

kulturhuset. 

● Der afholdes mindst 2 årlige møder. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder 

ved særlige lejligheder, rengøringsdage og akut opståede behov.  

● Det første årlige møde holdes i forbindelse med lokalefordelingsmødet i 

februar/marts måned. Det andet afholdes efter sæsonstart i august/september 

måned. 

● De personer, der deltager fra foreninger/afdelinger, kan være forskellige fra gang 

til gang. Dog skal navnene på disse personer være meddelt (driftslederen/ 

kulturhusets administration) senest 2 arbejdsdage inden mødet. Dette foregår via 

mail på kulturvstab@kk.dk. 

● Kultur V står for større reparationer, vedligehold og indkøb af redskaber og 

maskiner til fællesbrug, med det forbehold at der ikke altid er afsat midler til akut 

opståede behov.  

● Brugerne står for indkøb af materialer og vedligehold af mindre inventar. 

● Det skal være tydeligt for borgerne hvordan man bliver en aktiv bruger af 

værkstederne i Valby Kulturhus. De forskellige tilbud skal råde over en venteliste, 

og der skal sikres en rotation i brugerskaren. 

● Opgaverne i den halvårlige rengøringsdag er; oprydning og sortering i udstyr og 

materialer. Afvaskning af alle hylder. Aftørring af alle møbler, inklusiv bord- og 

stoleben. Støvsugning og grundig gulvvask i alle rum og fællesarealer. 
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● Kultur V forbeholder sig retten til at ændre faciliteter, lejeforhold og driftsformer i 

værkstederne i Kultur V, så de forbliver tidssvarende og reflekterer kultur og 

fritidspolitik såvel som borgernes ønsker.  

Åben Onsdag 

Hver onsdag kl. 15-22 er værkstederne et åbent tilbud for byens borgere. Til stede skal 

der være én frivillig vejleder fra hver aktivitet/værksted samt en ansat fra Kultur V, de skal 

kunne tilbyde assistance og projektrådgivning så borgerne kan lykkes med deres 

idé/projekt/produkt.  

Her skal borgerne kunne tilbydes en introduktion til værkstederne i Valby Kulturhus. 

Kultur V omfavner alle værkstedsfaglige kompetencer, og så længe man er fast bruger af 

værkstederne i Valby Kulturhus, er man kompetent til at skabe rammen om det åbne 

tilbud.  

 

 


