Velkommen i
Fælleshusene i Boligselskabet af 2014
afdeling 50-04

Fælleshuset, Centervej 55 A, 8963 Auning

Terrasse, Fælleshuset, Centervej

Fælleshuset, Potetevej 34, 8963 Auning

Terrasse, Fælleshuset, Potetevej

Generelle regler for leje af Fælleshusene
Fælleshusene er til benyttelse af beboernes egne aktiviteter samt til udlejning til beboerne
i afdeling 50-04.
Beboerne kan leje Fælleshusene til deres egne arrangementer/fester.
Fælleshusene kan ikke lejes til studenterfester, ungdomsfester eller ungdomsfødselsdage.
Lejeren er ansvarlig for, at festen forløber på en sådan måde, at musik og støj ikke virker
generende for de omkringboende.
Fælleshuset Centervej er godkendt til max. 40 personer, og Fælleshuset på Potetevej er
godkendt til max. 30 personer.
Der må ikke ryges i Fælleshusene. På Centervej findes en urtepotte uden for hoveddøren,
der tømmes efter brug, og på Potetevej findes der askebæger på væggen uden for
hoveddøren og terrassedøren. Disse skal bruges og tømmes efter brug.
Til Fælleshusene hører der et velfungerende køkken samt et toilet. Husk selv at medbringe
viskestykker og køkkenrulle.
På Centervej er der komfur, 2 køle/fryseskab, mikrobølgeovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, el-kedel og alt i køkkengrej og service.
På Potetevej er der komfur, køle/fryseskab, opvaskemaskine, kaffemaskine, el-kedel og alt
i køkkengrej og service.
Reglerne for leje af Fælleshusene skal overholdes.

Udlejning
Leje kr. 500,00 + kr. 350,00 til slutrengøring.
Dertil kommer et depositum på kr. 500,00.
Leje af gasgrill kr. 50,00.
Skal man bruge Fælleshuset nogle timer, er man velkommen til at kontakte formanden,
som vil finde en passende lejepris.
Det samlede beløb betales ved udlevering af nøgle, og lejer vil samtidig få udleveret en
tjekliste over service m.m.
Lejer er selv ansvarlig for, at tjeklisten stemmer og vende tilbage samme dag, hvis der
mangler noget. Gør man ikke dette, kommer man selv til at betale for de mangler, der er.
Lejer er erstatningsansvarlig ved service og inventar, der ødelægges. Skåret service stilles
på køkkenbordet.

Lejer har rådighed over Fælleshusene fra kl. 12:00 dagen før, arrangementet skal afholdes.
Senest dagen efter kl. 11:00 skal det lejede afleveres ryddet, gulvene fejet, bordene tørret
af, opvaskemaskinen være tømt, al service sat på plads, og stolene placeret som ved lejemålets indgåelse. Ved benyttelse af grill, skal denne afleveres rengjort.
Der forefindes container til benyttelse ved restaffald. Lejer fjerner selv flasker og dåser
m.m.
Henvendelse: Hans Erik Rasmussen, tlf. 2182 1853

