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KÆRE KOMMENDE GÆSTER I 

NORDIC PARK 

Vi er nu i gang med endnu et spændende år, som vi glæder os rigtig meget til. 

Vi har i de foregående år gjort os nogle erfaringer, som vi gerne vil dele med jer, så 

alle får en god oplevelse i Nordic Park i forbindelse med jeres arrangement. 

 

 

 

 

 



 
 

Hvis vi finder at der er noget af servicen ikke er vasket ordentligt op, 

er vi nødsaget til at gå alt igennem, og det vil blive efterfaktureret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT NORDIC 

PARK 

Kontor 
mandag til fredag 08:00 til 
15:00 
T: 44 22 01 04 
@: info@nordicpark.dk 
www.nordicpark.dk 

 

BRUG FOR HJÆLP 

Politi: 112 
Brand: 112 
Ambulance: 112 

 

BESØG I NORDICPARK I WEEKENDERNE 

Da vi har udlejet Valhalla næsten alle weekender på året, beder vi 
jer om ikke at komme på besøg fredag, lørdag eller søndag, i 
respekt for dem, der her lejet Valhalla. Hvis man har lejet Valhalla 
til fest eller bryllup og gerne vil se eller vise venner og familie 
stedet, skal dette ske ved at kontakte os og aftale et tidspunkt. 

KØRSEL PÅ OMRÅDET 

Når I kommer om fredagen for at modtage nøgle til Valhalla og 
gøre klar i Valhalla til jeres arrangement, er det selvfølgelig i 
orden at køre i bil ned til Valhalla. Hvis I har gæster, der er dårligt 
gående er det selvfølgeligt også muligt at køre derned om 
lørdagen. Biler skal ellers parkeres på parkeringspladserne ved 
lejlighederne og på parkeringspladsen ved Bryggen. 

Husk at al kørsel og parkering på de grønne arealer(græsplæner) 
er forbudt i Nordic Park. 

Hvis I kører i bil på området i Nordic Park er  
max tilladte hastighed 20 km/t. 

OVERNATNING I NORDIC PARK 

Kan bookes på nordicpark.dk og lejes på almindelige vilkår. 

BORDE OG STOLE I VALHALLA 
Bordene kan bruges udendørs, hvis ikke det regner. Dog må de 
ikke placeres på græsarealer. Hvis man skal benytte stole 
udendørs, skal disse lejes udefra.  
Nordic Parks stole må IKKE benyttes udendørs. 

OPHÆNGNING AF PYNT I VALHALLA  

Det er ikke tilladt af hænge pynt og andre ting på stolper og 
vægge op med klæbepuder (Elefantsnot), Gaffatape, søm, skruer 
eller clips. Hvis der skal hænges noget op skal man benytte snor 
eller ståltråd. Alt skal selvfølgelig fjernes efter arrangementet. 
Der må ikke hænges noget op i lysekronerne. 

Confetti er ikke tilladt i Nordic Park. 

I tvivl? Spørg på kontoret. 

mailto:info@nordicpark.dk


 
 

 

 

  

 

LEJE AF DUGE  
Hvis I vælger at leje duge gennem os til jeres arrangement, så 
skal I være forberedt på at der komme et fradrag i depositum, hvis 
vores leverandør ikke kan få en dug ren igen. Der kan gå op til en 
måned førend vi får besked fra vores leverandør vedr. duge der 
ikke kan blive rene i vask. Dugene har en erstatning pris mellem 
300,- kr. til 500,- kr. pr. dug + moms. 

Bemærk: leverandøren udleverer ikke de duge, der ikke er blevet 
rene i vask. 

OPRYDNING EFTER ARRANGEMENT 
Alt opvask er vasket af og sat på plads på de respektive pladser. 
Alle køle- og fryserum er tømt for mad og drikkevare.  
Opvaskemaskinen er tømt for vand og rengjort. 
Ovne er tømt for madrester 
Skraldespande er tømt og køkkenaffaldet er placeret i de 
opstillede affaldscontainerne bag køkkenet. 
Al andet affald er fjernet. Husk at I selv skal sørge for at bortskaffe 
pap og dåser. 
Gulvet er fejet i Valhalla salen. 
Stolene er stablet i stabler af 10.  

Hvis I har lejet brændebure af Nordic Park skal I blot lade dem 
står hvor de har været brugt, så sørger Nordic Park for at bure og 
aske bliver fjernet. 

Samt, hvis I har lejet duge gennem Nordic Park, skal de rystes 
uden for i affaldscontainerne og lægges sammen og placeres på 
et bord i salen i Valhalla. 

Det skal for en god ordens skyld nævnes at, hvis ovenstående 
punkter ikke udføres eller hvis der er behov for ekstraordinær 
rengøring, vil det blive udført af Nordic Park personale.  
Timepris jf. gældende prisliste. 

GLEMTE SAGER OG MISTEDE EFFEKTER 

Effekter der glemmes eller mistes på Nordic Park område ender 
på Nordic Parks kontor, hvis de bliver fundet. 

Her vil de blive registreret og opbevaret i 4 uger efter 
modtagelsen. 
Efter 4 uger sker der: 
Personlige papirer, punge, nøgler, kontante penge, ure, smykker, 
tasker, telefoner, bankkort, kørekort og lignende værdigenstande 
afleveres til Politiet hurtigst muligt medmindre ejer kendes og 
udlevering hurtigt kan foretages. 

Øvrige hittegodseffekter 
Fx beklædning, sko, sportstøj, håndklæder, vanter, handsker og 
lignende, destrueres eller udleveres til almennyttige eller 
velgørende formål. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STYR PÅ MENUEN? 

Hvis ikke, kan I kontakte os. 
Vi kender nogle dygtige 
kokke, som også har helt 
styr på, hvordan køkkenet i 
Valhalla fungerer. 

 

UNDERHOLDNING 

Vi har kontakt til nogle 
spændende folk, som kan 
levere både musik, trylleri og 
oplevelse med ild og lyd. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILSEN FRA 

NORDIC PARK 

Vi i Nordic Park håber I får et 
godt arrangement og at I får 
en god dag i Parken. 

 

 

Glemte effekter efterlyses ved henvendelse til kontoret pr. telefon 
eller mail til info@nordicpark.dk 

Nordic Park er ikke erstatningspligtige for tabte og mistede 
effekter. 

KØKKENPERSONALE, KOKKE OG TJENERE 

Hvis I ikke benytter nogle af vores samarbejdspartnere(kokke) 
skal I senest 14 dage før jeres arrangementet komme herop med 
jeres køkkenpersonale, kokke og tjenere for at få vist hvordan 
køkkenet fungerer. (Dorte skal kontaktes). Vi fremviser ikke 
køkkenet dagen før jeres arrangement. Erfaringen fortæller os, at 
I på det tidspunkt vil have en masse andre ting at tænke på. 

BAR, BÅLFADE OG ANDET 

Hvis I ønsker at leje bar, bålfade, gevir eller andet skal vi vide det 
på forhånd. Så sørger vi for at det er klar til jer. 

FYRVÆRKERI, BÅL, FLYVENDE PAPIRLAMPER 
MED ILD ETC. 
Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at lave fyrværkeri, bål, 
Flyvende papirlamper med ild etc. i Nordic Park.  
Det er tilladt at benytte Nordic Parks bålbure i forbindelse med 
afholdelse af arrangementer i Valhalla. Dog skal der tages hensyn 
til bygninger og beplantning når bålburene placeres. 
Der er mulighed for at få lavet et flammeshow af Apollo 
Fyrværkeri, som er de eneste der har tilladelse til at lave 
Flammeshow i Nordic Park.  
Spørg Nordic Park om kontaktoplysninger til Apollo Fyrværkeri.  

MUSIK 

Musik og andre aktiviteter med højt lyd niveau SKAL foregå 
indendørs for lukkende døre. Hvis ikke dette overholdes, vil festen 
blive lukket af Nordic Park´s vagtpersonale. Der må ikke benytter 
røg i forbindelse med diskotek/levende musik, da det vil starte 
røgalarmerne. 

UDTJEKNING  

Lejligheder og værelser skal forlades senest kl. 10:00 på afrejse 
dagen. 
Husk at lukke vinduer, slukke lys og låse døren. 

HUND  
Vi gør opmærksom på at det ikke er tilladt af have hund eller 
andre husdyr med i Nordic Park. 

 


