
 

 

Afdeling 6 - Skelagergårdene – Fælleshuset 
Lejebetingelser for selskabslokaler - pr. 20. marts  2018 

 
 
Selskabslokaler: 
Fælleshuset består af 2 sale (A+C) med eget køkken. 
Der er borde, stole, porcelæn, bestik til 50 personer i hver sal. 
Imellem de 2 sale er der yderligere en sal (B) med et langbord og stole. 
Denne sal kan kun lejes sammen med de andre sale. 
Der kan dog laves specielle aftaler om dette ved konfirmationer, barnedåb osv. 
 
Lejepris – Beboere: 
1 sal       600 kr. pr. døgn Weekend 1000 kr. 
2 sale (A/C+B) 1000 kr. pr. døgn Weekend 1500 kr. 
3 sale  1500 kr. pr. døgn Weekend 2000 kr. 
 
Lejepris – Eksterne: 
1 sal  1000 kr. pr. døgn Weekend 1500 kr. 
2 sale (A/C+B) 2000 kr. pr. døgn Weekend 3000 kr. 
3 sale  3000 kr. pr. døgn Weekend 4000 kr. 
 
• Leje i hverdage er fra kl. 11:00 til kl. 09:00 den efterfølgende dag 
• Leje i weekend er fra fredag kl. 14:00 til mandag kl. 09:00 
• Sal A og sal C har hver plads/service til 50 spisende gæster 
• Sal A+B+C har i alt plads/service til 100 spisende gæster, men er godkendt til 150 personer 
 
Rengøring: 
Efter endt brug afleveres festlokalet i rengjort stand. 
Alt service skal rengøres og sættes på plads. 
Alle borde og stole rengøres og sættes på plads. 
Køkkenet og hårde hvidevarer rengøres. 
Toiletter og håndvaske rengøres. 
Alle gulve støvsuges og vaskes. 
Der ryddes op udenfor ved ankomstområdet. 
Er rengøringen mangelfuld, gøres dette for lejers regning af et rengøringsfirma. 
 
Generelle betingelser: 
Rygning er forbudt i alle lokaler. 
Ved overdragelse af nøgler skal forevises betalt kvittering. 
Max. antal personer SKAL overholdes. 
Efter kl. 23:00 spilles musik for lukkede døre. 
Lejer skal være over 18 år. 
Der skal tages hensyn til omkringliggende boliger. 
Ved mangler betales erstatning for nyanskaffelse, ligesom mangelfuld rengøring vil blive 
udført for lejers regning. 
Nøglen udleveres på servicekontoret i Multihuset, Skelagervej 199, mellem kl. 10:00 – 12:00. 
Nøglen afleveres efter endt brug samme sted. 
Serviceleders tlf.: 30 65 91 20 


