
Vores Tingsted er et fælles opholdssted for alle i Måløv.
Det er bygget og vedligeholdes af frivillige ildsjæle, der vil bidrage �l at skabe et 

rum, der kan være med �l at samle folk i byen med alle vores fine forskelligheder.

Vores Tingsted

4. Man må gerne lave bål, når blot
man sørger for, at det er slukket, når man går.
Eller får det samlet på en forsvarlig måde, så det pænt kan passe sig selv.

6. Man må gerne have knallert med, men
den skal være slukket og må ikke holde i tomgang.
Lyden får nemlig alle �l at tale meget højere, og det forstyrrer det offentlige rum.

5. Man må gerne grille på engangsgrill, så
længe man placerer den på en af de holdere, som står på bordene.
Ellers ødelægger man vores fine egetræsborde, som vi er så stolte af.

1. Man må gerne snakke, grine og fortælle sjove vi�gheder, så
længe der er ro fra klokken 22:00.
Her er der nemlig borgere i byen, der skal pu�esove eller gerne vil have lidt a�enfred.

2. Man må gerne smide affald og cigaretskodder på jorden, når
bare man husker at samle det op og smide det ud, før man går.
Ellers føler de frivillige, der passer på Vores Tingsted, bare, at man ikke anerkender deres fine indsats.

3. Man må gerne spille musik og synge, så
længe det er inden kl. 22:00 og ikke så højt, så det forstyrrer andre.
Vær opmærksom på, at der bor folk tæt på stedet, og at vi alle skal kunne være her. Vi forstår godt, at musik 
og hygge o�e går hånd i hånd, men det er jo ærgerligt at blive smidt væk, når man i stedet kan hygge sig.

Brugere af Vores Tingsted har følgende muligheder:

Kontakt for booking: Sune Lohse, 40 878 878, Lohse@FDF.dk

Stedet ejes af Ballerup Kommune og administreres af en arbejdsgruppe under Måløv 
Bylaug. Det koster ikke noget at booke Vores Tingsted. Der findes nogle faste ugentligt 
bookede �dspunkter, hvor skolen eller foreningerne bruger stedet. Men ellers kan alle 
booke stedet. Man skal naturligvis overholde reglerne og sørge for at rydde op, så det er 
lige så pænt, som man helst selv ville have modtaget det.

Booking af Vores Tingsted:

Som frivillig kan man være med �l at viderebygge og renovere stedet. Det kan være 
vedligeholdelse som at slibe borde ned, give olie m.m. Eller det kan være, når vi bygger 
nye �ng, som du kan læse om i vores planer.

Hvis du har lyst �l at være en af de frivillige service værter på Vores Tingsted, og være 
med �l at holde stedet pænt og ordentligt, så kontakt undertegnede.

Man kan som frivillig være en del af den daglige dri�. Det kan handle om at have 
�lkaldevagter, så vi kan hjælpe dem, der gerne vil feste, men skal have stø�e �l at 
overholde reglerne. Eller det kan handle om at have oprydningsvagter, hvor man 
kommer og tager en tørn for dem, der ikke selv kunne have alt deres affald med, da de 
forlod stedet.

Vi er en lille flok af frivillige, der har bygget og vedligeholder stedet. Vi kalder os
Frivillige serviceværter på Vores Tingsted. Vi har en masse visioner for stedet, som vi 
gerne vil have gennemført, når vi kan skaffe midler �l det. På hjemmesiden 
VoresTingsted.dk kan du læse om alle inten�oner og frem�dsplaner. Gode ideer og 
forslag er velkomne.

Frivillig ved Vores Tingsted:

Hvis du synes, at nogle brugere har behov for vejledning i, hvordan man overholder 
reglerne, kan du kontakte Ballerup Vagtkorps, der gerne hjælper �l med lidt uddannelse.

Sune Lohse
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