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Velkommen 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 

 
 
Velkommen til Cemtec.  
 
I denne bog finder du en række praktiske ting, der er 
gode at vide som bruger af huset. 
Bogen bliver løbende opdateret og når der kommer 
vigtige ændringer kan du finde dem i Jeres dueslag. 
 
Cemtec fungerer som et erhvervskollektiv, hvor du som 
lejer har en række fordele. 
 
Du råder ikke blot over dit eget lejemål men også over en 
række fælles faciliteter; 
 

- Stor kantine 
- Reception med postsortering 
- Fri parkering til dig og dine kunder 
- 3 mødelokaler 
- kopimaskine 
- scanner 
- printer 

 
Ligesom de forskellige faciliteter er fælles er det også en 
fælles opgave at holde huset pænt og præsentabelt. 
    

  

 

 

 

 

 

Fælles faciliteter 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 
 
 
 

Receptionen er åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
fra kl. 09.00 til kl. 15.00.  
Fredag fra kl. 09.00 til kl. 13.00. 
Hvis du vil ringe til receptionen er nummeret 96 40 15 00.  
 
I ferieperioderne og i forbindelse med helligdage vil 
bemandingen i receptionen være begrænset.  
 
Kopimaskine, printer og scanner er én maskine, der er 
placeret i ”hakket” mellem de to mødelokaler i 
hovedbygningens stueplan.  
  
For at benytte printeren kræver det at du er på Cemtec´s 
netværk. 
 
Også er her er der en fælles opgave i at sørge for at der 
er papir i. Hvis du åbner den sidste pakke papir så giv 
besked i receptionen, så vi kan få bestilt noget mere. 
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Mødelokaler 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 

 

 

Hvis du skal bruge et mødelokale skal du reservere det 
på kalenderen, som hænger på døren. Husk at påføre dit 
mobilnummer. 
 
Mødelokalerne lejes også ud til brugere udenfor huset, 
men det er naturligvis brugerne her i huset der har 1. 
prioritet. 
Kender du nogen der mangler et mødelokale for én eller 
flere dage kan du bede dem ringe på 96 40 15 00.  
 
Det er gratis for huset lejere at benytte mødelokalerne. 
 
For eksterne lejere tager vi et lille beløb for at dække 
omkostninger til el, vand, varme og rengøring. 
 

Mødelokale 1 på 1. sal – 70 m² - kr. 700,00 
Mødelokale 2 i stueetagen – 32 m² - kr. 500,00 
Mødelokale 3 i stueetagen – 23 m² - kr. 400,00 
 

Uanset om man er en af husets lejere eller ekstern lejer, 
er det lejerens opgave at rydde op efter sig i møde-
lokalet. Det gælder såvel afrydning af service, rengøring 
af tavle samt at stille borde og stole på plads o.s.v. 

 
For forplejning i forbindelse med møder o.l. se under 
Kantine. 

 
 
 
 

 

Kantine 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 

 
 
Kantinen ejes og drives af Madkontoret. 
 
Det er muligt at købe morgenbrød m.v. fra kl. 09.00 
Fra kl. 12.00 serveres buffet med lidt lunt, pålæg samt 
salatbar. 
 
Det er OK at låne service i kantinen, men husk at aflevere 
det igen samme dag. 
 
Ud over morgenbrød og frokost er det muligt at købe øl, 
vand og frugt i kantinen.  
 
Det er naturligvis muligt at bestille forplejning i forbindelse 
med møder og andre arrangementer i kantinen. Dette 
aftales direkte med kantinen og faktureres efterfølgende. 
 
Er der specielle behov eller ønsker så sig til….. 
 

Udover at betale kontant er det muligt at købe 
månedskort eller 10 klippekort til kantinen.  
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Adgang og alarm 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 
 
 

HUSK at koble alarmen fra når du kommer. 
 
Hoveddøren er åben mandag, tirsdag, onsdag og torsdag 
fra kl. 08.00 til kl. 16.00.  
Om fredagen fra kl. 08.00 til kl. 15.00. Lørdag og søndag 
lukket. 
Skal du ind i huset udenfor disse tidspunkter skal 
hoveddøren benyttes. For at låse op skal du bruge en 
adgangs-brik. Der udleveres én brik ved indflytning. 
Øvrige brikker koster kr. 100,00. Bliver en brik væk og der 
skal laves en ny koster denne kr. 200,00. 
 
Ønsker du at dørene en eller flere dage skal være åbne 
på andre tidspunkter aftales dette med receptionen.  
 
Når du forlader dit kontor er det vigtig at du låser det af og 
kobler alarmen til. 
Glemmer du at koble alarmen til, sker det automatisk kl. 
22.30.  
 
Det er sådan, at først når alle lejemål er tilkoblet alarmen, 
bliver fællesområderne koblet til. Det vil med andre ord 
sige, at hvis du glemmer at slå alarmen til i dit lejemål, 
bliver alarmen heller ikke koblet til i fællesområderne, før 
kl. 22.30. 
 
Hvis du er i tvivl om brugen af alarmen så sig det i 
receptionen. Vi hjælper dig gerne. 
 
   
 

Hvis uheldet skulle være ud og alarmen af en eller anden 
årsag går, skal du huske at afmelde den hos 
Alarmcentralen. Nummeret til alarmcentralen er             
71 999 234. Kodeordet har du fået oplyst da du fik 
udleveret din nøgle samt adgangsbrik. 
 Afmelder du ikke alarmen modtager vi en faktura fra 
alarmselskabet, som sendes videre til den som ikke har 
afmeldt…..eller på anden vis er skyld i at alarmen går. 
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Rygepolitik 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 
 
 
 

Pr. 1. januar 2007 indføres der rygepolitik på Cemtec. 
Det betyder at det ikke længere er tilladt at ryge i 
fællesområderne eller på kontorer hvor der sidder mere 
end én medarbejder. 
 
Det er stadig tilladt at ryge udendørs. Der er opsat 
kummer udenfor som bedes benyttet.  
Der står én ved hovedindgangen og én ved yderdøren 
mellem bygning 3 og bygning 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rengøring og vedligehold 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 

 
 
Rengøringen er fælles for hele huset. Der bliver gjort rent 
én gang om ugen på kontorerne og i fællesområderne, 
dog bliver toiletterne rengjort én gang dagligt.  
 
Papirkurvene på kontorerne bliver ligeledes tømt én gang 
om ugen. Har du andet affald skal du selv aflevere det 
ude i containeren. Containeren bliver tømt 2 gange om 
ugen. Hvis du kan se at vi trænger til at få tømt en ekstra 
gang, så sig det i receptionen.  
 
Også med hensyn til rengøring og vedligehold er det en 
fælles opgave at bidrage til at her er pænt og 
præsentabelt. 
 
De udvendige arealer vedligeholdes af vores vicevært 
som er her 1 – 2 dage om ugen. Han sørger bl.a. for at 
slå græs og for at bedet og fliserne ser pæne ud.  
 
Saltning og snerydning varetages af Allestrup 
Maskinstation. Der er aftale om, at der skal være ryddet 
og saltet inden kl. 08.00, men det kan ikke undgås at 
glippe. Det er jo de samme dage alle skal have ryddet 
sne og saltet  
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Lejere 
Cemtec, majsmarken 1, 9500 Hobro 

 
Pr. 1. februar 2016 er der følgende lejere i huset: 
 
Mariagerfjord Erhvervsråd LasCon 
 
Jysk Svinetransport  Dantherm Power 
 
Matchpoint Aalborg Uni.  Holtec 
 
Væksthus Nordjylland  TGW Sandinavia 
 
Travel Broker Nordic  Hans Palmhøj 
  
Helle Roed   web2media 
 
Beckhoff Automation  LOHBUS 
 
Integro A/S   Markman 
   
Job Vision A/S  Prescience ApS 
 
M-Field ApS  JKS  
 
 


