Fælles faciliteter:
• Bibliotek
• Billard-rum
• Festsale
• Fodpleje
• Frisør
• Gæsterum
• Haveanlæg
• Kuffertrum
• Kælderrum
• Parkering
• Reception
• Spisesal, spisebilletter
• Tv-stue med flygel
• Vaskeri
• Vinterhave
• Værksted
Bibliotek
På biblioteket ligger dagens aviser i bredt udvalg til fri afbenyttelse. Desuden er der et stort udvalg af bøger
til frit hjemlån.
Billard-rum
I billardrummet er der udover billard-bord også en kondicykel til fri afbenyttelse.
Festsale
• Festsalen har plads til 60-70 personer. Lokalet benyttes ved større fælles arrangementer i huset og kan
desuden lånes af beboerne ved fejring af egne mærkedage.
• Karnappen har plads til ca. 12 personer og kan lånes af beboerne til mindre sammenkomster.
Frisør
Grønnehave har egen frisør med pensionistvenlige priser.
Fodpleje
Grønnehave har egen fodplejeklinik, tilsluttet Danske Fodplejere. Klinikken giver mulighed for
hjemmebehandling.
Gæsterum
Til huset hører 4 to-sengs gæsterum, som beboerne kan leje til en moderat pris til overnattende gæster.
Gæsterummene har toilet og bad på gangen.
Haveanlæg
Haven er indrettet med flere små samlingssteder og er fælles for alle beboere.
Kuffertrum
Ved faktisk indflytning kan man i receptionen skrive sig på venteliste til kuffertrummet, hvor man kan stille
håndkufferter og hængegarderober i et anvist område. Nøgle til rummet købes i receptionen.
Kælderrum
Ved faktisk indflytning kan man i receptionen skrive sig på venteliste til et kælderrum.
Parkering
Ved faktisk indflytning kan man i receptionen skrive sig på venteliste til en af bebyggelsens 12 garager
og/eller 10 carporte. De beboere, der ikke har garage eller carport, har evt. mulighed for at parkere på
fælles parkeringsareal på bebyggelsens område.

Reception
Receptionen har åbent alle hverdage kl. 09.00-10.45 og tager sig af spisebilletter, reservering af lokaler,
diverse ventelister, udlevering af nøgler og vaskekort m.m.
Spisesal/spisebilletter
Spisesalen har plads til 70-80 personer. Hver beboer betaler gennem huslejen for 15 spisebilletter pr.
kvartal, og der er mulighed for at tilkøbe flere – enten til eget forbrug eller til et begrænset antal gæster.
Madleverandøren er pt. Det Kongelige Skydeselskab i Helsingør. Aftensmad serveres i spisesalen kl. 18.00
alle hverdage – og her har man en god mulighed for at lære andre beboere at kende.
TV-stue med flygel
Fælles-TV’et er tilmeldt den store programpakke og kan frit benyttes, dog har større sportsarrangementer
fortrinsret. Udover TV er der også en dvd-afspiller.
Vaskeri
I vaskeriet er der 4 vaskemaskiner og 2 tørretumblere.. Der er desuden en rulle samt strygebræt og
strygejern til fri afbenyttelse. Vask og tørretumbling betales med vaskekort, og det forbrugte beløb betales
med næste kvartals husleje.
Vinterhaven
På 7. sal ligger Vinterhaven med en forrygende udsigt over Øresund mod nord og øst, Helsingborg,
Helsingør og Kongens Have mod sydvest. Rummet er til fælles brug for alle beboere – der er dog også
mulighed for at reservere vinterhaven, hvis man er mindst 8 personer til et arrangement.
Værksted
Huset har et mindre værksted med høvlebænke og værktøj til fri afbenyttelse.

