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Grundejerforeningen Svendebjergs popcornmaskine 

Grundejerforeningen Svendebjerg ejer en professionel popcornmaskine. Hvis du vil låne maskinen, så skriv 
til mail@svendebjerg.dk og forhør dig, om maskinen er ledig den ønskede dato. Spørgsmål til maskinen 
rettes til samme mail. 

Maskinen kan gratis lånes af medlemmer, når bestyrelse/aktivitetsudvalg ikke skal bruge den til 
medlemsaktiviteter.  

Sådan laver du popcorn  

1: Hvis gryden ikke allerede sidder i holderen, så sæt den på   

2: Sæt maskinens stik i stikkontakten. 

3: Tænd for varme i gryden. Vent lidt.  

4: Løft grydens låg, så magneten holder det oppe, og tilfør olien. Vent lidt.  

5: Tænd nu for omrøring i gryden. 

6: Tilfør majs og salt (det er evt. gult) i fra majs-olie-salt-sættet. Efter lidt tid begynder popcornene at 
poppe. Lad omrøring i gryde forblive tændt, tænd også for varmelampen. Når der ikke længere er poppe-
lyde, tømmes grydens sidste indhold ud. Herefter kan du servere popcorn. Sluk for omrøring og varme i 
gryden. 

Sådan gør du maskinen rent  

OBS! Da maskinen skal indeholde fødevarer og kan risikere at stå ubrugt i længere perioder, er det vigtigt, 
at maskinen gøres grundigt rent. Maskinen skal være helt fri for spor af olie og kerner. Beregn 20-30 
minutter til arbejdet.   

1: Tøm kabinettet og skuffen helt for popcorn og dele af kerner – også langs kanterne af kabinettet, i 
toppen og listerne vertikalt og horisontalt.  

2: Vask gryde og omrører i sæbevand – sørg for at tørre tingene grundigt. Husk også undersiden af grydens 
låg.   

3: Vask hele kabinettet med sæbevand både indvendigt og udvendigt, inkl. alle dele af loftet, knapper og 
håndtag. Når det er rent, tørres efter med en klud uden sæbe, og alle vinduerne poleres desuden 
indvendigt og udvendigt med et rent, tørt viskestykke.  

 



 

 

Regler for lån af maskinen  

Enhver låner accepterer ved sin afhentning af maskinen nedenstående regler: 

Maskinen må kun anvendes i privat regi af medlemmer af grundejerforeningen og inden for 
grundejerforeningens område. Maskinen må kun anvendes udendørs, hvis det er tørvejr. Maskinen 
opbevares indendørs frem til aflevering. 

Maskinen står indendørs hos Jon og Malene på Svendebjergvej 40. Hvis man får tilsagn til at kunne låne 
maskinen en given dato, koordinerer man i god tid afhentning med Malene, tlf. 22252901, eller Jon, 
31393778. Giv besked om, hvor mange poser popcornpakker og kræmmerhuse, du vil have med.  

Popcornposerne koster 30 kr. pr. styk og giver 10-14 liter popcorn. Kræmmerhusene koster 2 kr. pr. styk. 
Når du efter dit arrangement kender dit forbrug, betaler du for dette til grundejerforeningens mobilepay, 
nr. 186940. Overskydende popcornpakker og kræmmerhuse afleveres tilbage sammen med maskinen.  

Maskinen leveres tilbage inden 48 timer efter bookingdato, hvis ikke andet er aftalt ifm. booking. (Fx hvis 
den skal lånes af en ny kort efter.) 

Maskinen har en forventet levetid på 2 år regnet fra d. 1/5-2022.  

Hvis maskinen udsættes for groft hærværk eller tyveri, mens den er i låners varetægt, skal låner erstatte 
maskinens fulde værdi – 3000 kr.  

Ved konstateret misbrug, fx grov tilsidesættelse af rengøringspligt, udlån/udlejning til 3. mand, efterladt 
maskine i regnvejr eller skade så maskinen ikke længere kan anvendes, vil låner afhængigt af karakteren 
blive udelukket for at låne maskinen igen og/eller blive pålagt at erstatte maskinens restværdi. Hvis der 
fx er 6 måneders forventet levetid tilbage, erstattes ¼ af indkøbsprisen, dvs. 750 kr. Erstatning mm. 
vurderes konkret af bestyrelsen.  

Hvis maskinen leveres beskidt tilbage, kan man blive udelukket fra at låne maskinen fremover. Dette 
vurderes af Jon/Malene, som modtager maskinen.  

Hvis det hænder mere end 3 gange, at maskinen tilbageleveres så beskidt, at det ikke kan løses på få 
minutter, vil bestyrelsen lukke for muligheden for, at medlemmer kan låne maskinen. Herefter vil den alene 
blive anvendt til arrangementer for grundejerforeningen.  

Grundejerforeningen og dens bestyrelse har intet ansvar for låners eller låners gæsters brug af maskinen 
eller for skader forvoldt af maskinen. 

 

 


