
 
Kære arrangør 
Brug seks minutter på at læse nedestående grundigt og klikke dig ind på de relevante links. 
 
5 TRIN TIL EN GOD OPLEVELSE 
Vi i sekretariatet siger TAK fordi du bruger Byens hus Roskilde. Dit engagement gør en forskel! 
Herunder guider vi dig til en god oplevelse. Og husk, at du altid bare kan spørge - enten på mail 

byenshus@roskilde.dk eller telefon 20534805 (husværterne)  

 
1) DE GÆLDENDE RESTRIKTIONER SKAL OVERHOLDES: Sekretariatet har derfor oprettet en side, hvor 

vi opdaterer de gældende restriktioner og retningslinjer i huset.  
 

2) INFORMATION TIL DELTAGERNE FØR: Informer dine deltagere grundigt før de ankommer, så de 
føler sig trygge ved at deltage. Vi har lavet et udkast til en tekst du kan sende ud.  

 
3) ANKOMST FOR DIG: Kom i god tid inden dit arrangement starter – fx 30 min. før. Tag mundbind på 

og gå ind i stueetagen, Stændertorvet 1D. Her bliver du mødt af personale, der tjekker dit ID og at 
dit coronapas er gyldigt i hele arrangementets tidsrum. Hvis du mod forventning ikke møder nogen, 
kan du ringe til husværten på 20534805. I aftaler nærmere ang. dine deltageres ankomst og din 
rolle som arrangør. Herefter kan du gå til dit lokale og gøre det klar. 

 
4) ANKOMST FOR DINE DELTAGERE: Lige nu skal alle, der deltager i aktiviteter i Byens hus skal møde 

op i stueetagen, Stændertorvet 1 D og fremvise ID og et coronapas, der er gyldigt i hele 
arrangementets tidsrum. Vi vil bede dig om at være med til at sikre dette – både ved at udsende 
information før og være velinformeretog engageret på selve dagen.  

 

5) EN GOD AFSLUTNING: Bed dine deltagere om at gå ud af huset via bagtrappen, for at sikre at de 
ikke møder nogen på trappen. Når du er færdig i lokalet skal du åbne vinduerne og ringe til 
husværten på 20534805 for at sige farvel.  

 

OBS! Vær opmærksom på at der kan være særlige restriktioner for det arrangement eller aktivitet du skal 

arrangere eller deltage i. På www.coronasmitte.dk kan du dykke ned i alle detaljerne. På Roskilde 

Kommunes hjemmeside kan du følge udviklingen lokalt.  

Tak fordi du læste dette til ende <3 
FOR ALLE // FÆLLES ANSVAR // BARE SPØRG 
 
På vegne af sekretariatet og husværterne  
/Kathrine  
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