
UC Frødings Alle  

Adresse  Frødings Alle 8 og 8A, 2860 Søborg  

Generel beskrivelse af bygningerne  Stor ældre murstensvilla med et mindre anneks i 
baghaven (8A). Lokale 4, 5, 6 og 7 er placeret i 
hovedbygningen, mens lokale 10 og 11 findes i annekset. 
Der er adgang til køkken og toilet i begge bygninger. I 
køkkenet i hovedbygningen findes køleskab, komfur, 
kaffemaskine, elkedel og mikroovn. I køkkenet i annekset 
findes kaffemaskine, elkedel og køleskab.  

Parkeringsforhold   Mindre parkeringsplads på den modsatte side af gaden - 
desuden mulighed for parkering i den ende af Frødings 
Alle, der ligger længst væk fra Søborg Hovedgade - 
bemærk at vejen er spærret for gennemkørsel.  

Nøgler/adgangskort/alarm  En og samme cylindernøgle benyttes til yderdøre i både 
hovedbygning og anneks. Dørene ind til 
undervisningslokalerne er ikke aflåst. Alarm findes alene 
på 1. sal i hovedbygningen, hvor ingen af 
undervisningslokalerne er placeret.  

Kontaktperson(er) i dagtimerne   Lokalebooking tlf. 39 50 53 37  

Undervisningslokaler  Lokale 4 og 5, 6 og 7, 10 og 11.  

  

Lokale 4 og 5    

Lokalernes størrelse   Lokale 4 er 20 m² og lokale 5 er 26 m² - lokalerne adskilles 
af en skydedør  

Antal stole   17  

Antal borde  8 borde, 4 symaskineborde og 2 tilskærerborde  

Lokalernes placering   Lokalerne ligger på venstre hånd, når du kommer ind af 
hoveddøren  

Mulighed for opbevaring af 
materialer   

Der er mulighed for at låne et skab med nøgle – 
henvendelse til lokalebooking  

Andet   Spejl i begge lokaler  

AV udstyr  Nej   

  

  



Lokale 6 og 7    

Lokalets størrelse   Lokale 6 er 12 m² og lokale 7 er 24 m² - der er dør i mellem 
de to lokaler.  

Lokalerne placering på stedet  Lokalerne findes på første hånd til højre, når du kommer 
fra hovedindgangen.  

Mulighed for opbevaring af 
materialer   

  

Badeforhold  Ikke mulighed for bad  

Musikanlæg og højtalere  Nej  

Spejle  
 
Udstyr til udlån 

Nej   
 
I lokale 6 findes 7 skummadrasser, 4 liggeunderlag, 6 stole 
og 7 skamler. I skabet i lokale 7 findes 16 puder, 7 tæpper 
og 10 yogaklodser. 

  

Lokale 10    

Lokalets størrelse   42 m²  

Lokalets placering   Lokalet ligger på anden dør til højre, når du kommer fra 
hoveddøren i det tilhørende anneks. 

Antal borde og stole   11 borde og 16 stole  

Tavle   Kridttavle  

AV udstyr  Nej  

Andet Kaffemaskine og enkelte kopper 

 
  

Lokale 11     

Lokalets størrelse   38 m²  

Antal borde og stole  7 borde og 20 stole  

Lokalets placering på stedet  Lokalet ligger på tredje dør til venstre, når du kommer fra 
hoveddøren i det tilhørende anneks. Der er direkte 
adgang til mindre køkken 

Tavle  Kridtavle  

AV udstyr  Nej   

Andet   Klaver – ikke aflåst  

  


