
FAQ 

De elleve oftest stillede spørgsmål i forhold til genåbningen af Telefonfabrikken 

 Har antallet af personaler der må opholde sig i et lokale ændret sig? 
Ja. Alle lokalerne har fået nye normering i forhold til hvor mange personer der må opholde sig i 
lokaler. Alle personer skal have 4 m2 at boltre sig på. Antallet afhænger af lokalet m2 og hvilken 
form for aktivitets der skal udøves. Antallet er oplyst her (link til side på hjemmeside) og på døren 
ind til alle lokaler. 
 

 Skal jeg selv rengøre lokalerne efter brug? 
Alle lokaler bliver rengjort og kontaktflader desinficeret dagligt efter sundhedsmyndighedernes 
retningslinjer. Rengøring derudover påhviler de enkelte brugere. Det betyder, at hver bruger 
desinficerer alle kontaktflader og brugte remedier før og efter brug af lokalet. 
 

 Er der desinficeringsmidler i lokalerne? 
Du skal selv medbringe desinficeringsmidler (min. 70% alkohol)  
 

 Må jeg udfører al aktivitet i lokalerne? 
Nej, jf. kulturministeriets retningslinjer åbner kulturhuset kun for aktiviteter der ikke omfatter: 
idrætsaktiviteter, herunder dans og yoga, dart, billard samt tankesport som f.eks. skak og bridge.  
 

 Er alle lokaler åbne og kan bookes? 
Nej, Fælleskøkkenet, Billard, Drop Inn og begge omklædningsrum er midlertidig lukket. Har du en 
bookning til fællesrummet har du således ikke adgang til køkkenet.  
 

 Kan jeg lave kaffe, låne kopper eller vaske op i fælleskøkkenet? 
Nej, Fælleskøkkenet er lukket og det er ikke mulig at få adgang.  
 

 Kan jeg købe kaffe i automaten i Drop Inn? 
Nej, både kaffeautomaten og Drop Inn er midlertidig lukket og du kan derfor ikke købe kaffe. 
 

 Booker jeg lokalerne som normalt 
Bookingportalen er lukket frem til efter sommerferien og reserveringer af lokaler, sker derfor ved 
henvendelse via. mail til nybooking@gladsaxe.dk. 
 

 Virker min nøglebrik stadig? 
Nej, du skal kontakte kontoret tlf.: 20156508, da alle brikker skal opdateres der. Det er vigtigt, at du 
ringer på forhånd. 
 

 Hvilke forholdsregler har Telefonfabrikken taget for at undgå smittespredning? 
Vi holder os hele tiden opdateret med de nyeste retningslinjer fra myndighederne. Vi søger for:  

o Spritstandere ved alle vores 6 indgange. 
o Skiltning om sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt ophold i vores lokaler (antal 

personer i lokalerne, afstand og hygiejne). 
o Vi skilter og formidler på både dansk og engelsk.  
o Alle lokaler rengøres grundigt efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

 Findes der nogle undtagelser i forhold til overholdelse af Telefonfabrikkens retningslinjer? 
Ja, men KUN hvis din organisation, foreningen el. kulturskolen via. f.eks. sin brancheorganisation, 
forbund el. andet har indgået særaftale med Kulturministeriet. 


