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REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER. 
 
 
Beliggenhed: Tjørnehaven 238. 
 
Lejerkreds: Beboere i Tjørnehaven. 
 
Bestilling: Lokalerne bestilles ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden: 

Mandag og onsdag ........................... kl.   8’30 -   9’00. 
Torsdag i lige uger ........................... kl. 15’30 - 16’00. 
 
Telefon: 24 86 28 69. 

 

Betaling: Lejen af selskabslokalerne, vil efterfølgende blive trukket over huslejen 
 
Priser: Lokaleleje pr. døgn .................................................... kr. 500,00 
 Lokaleleje for 2 sammenhængende døgn................... kr. 700,00 

Leje af radioanlæg...................................................... kr.   50,00 
 
Hvis der konstateres mangelfuld rengøring, og/eller hvis der mangler eller er ødelagt 
tilhørende effekter, vil lejer få skriftlig besked herom og beløbet blive opkrævet 
sammen med huslejen. 

 
Reservation: Lokalerne kan først betragtes som reserveret når lejekontrakt er afleveret ti ejendomsmesteren 

i underskrevet stand, og at lejen derefter den følgende måned bliver trukket over huslejen. 
 
Afbestilling af Ønsker lejeren at annullere en betalt reservation, skal dette ske skriftligt til 
selskabslokale: ejendomsmesteren. 
 Afbestilling af reservationer skal ske hurtigst muligt til ejendomsmesteren, der vil ikke 
 blive opkrævet gebyr i forbindelse med afbestilling. 
 
Lejetidsrum: Lejemålet træder i kraft kl. 09’00 på den reserverede dato og frem til kl. 09’00 på dagen efter 

lejemålets ophør, hvor lokalet afleveres i rengjort stand. 
 
Nøgler: Mod forevisning af girokvittering afhentes nøglerne hos ejendomsmesteren, normalt i 

ovennævnte kontortid. 
Nøglerne tilbageleveres til ejendomsmesteren senest kl. 9’00 på dagen efter lejemålets ophør. 
Der vil samtidig ske en gennemgang af lejede. 
Ved weekendleje aftales tilbagelevering af nøgler med ejendomsmesteren i forbindelse med 
nøgleudleveringen 

 
 

VEND! 
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Aflevering: Ved udlejningstidens ophør tælles inventar/service efter, og rengøring efterses.  
 Der udfyldes en afleveringsrapport, hvor evt. manglende rengøring påføres. 
 Lejeren er velkommen til at deltage i eftersynet. 
 
Service: Der forefindes service til maximalt 50 personer. 
 
Bemærk: Af ting, De selv skal medbringe, kan nævnes: 

Håndklæder, viskestykker, duge, karklude og toiletpapir. 
Opvaskemaskine forefindes. 

 
Musik: Musik er ikke tilladt efter kl. 01’00. 
 Musikanlæg slår automatisk fra kl. 01’00 
 
Vinduer: Vinduer og døre må af hensyn til støjgener overfor omkringboende ikke åbnes. 
 Benyt i stedet ventilationsanlægget. 
 
Inventar: Undgå venligst at stå på borde og stole. 

HUSK! at bordene skal løftes. 
I salen skal fast stå 1 stort bord under radioanlæg, 3 store borde, med hver 6 stole på  
bordene, ud fra væggen langs radioanlægget. 

 
Rengøring: Alle gulve vaskes, borde og stole aftørres, toiletter, håndvaske og spejle rengøres.  
 Alt brugt service vaskes op, og sættes på rette plads i skabene.  
 Der forefindes de fornødne rengøringsmidler i køkken og en rengøringsvogn på                       

handicap-toilet. 
 Eventuelt ituslået porcelæn og glas må ikke bortkastes, men sættes i grovkøkken. 
 
Affald: Køkkenaffald lægges i lukket emballage og smides i nedgravet affaldsbeholder ved nr. 169. 
 Tomme flasker lægges i flaskecontainer overfor beboerhuset. 
 
Rygning:  Beboerhuset i Tjørnehaven er røgfrit, uanset om det er til hverdag eller fest.  
 Dette skal også gælde for personale og andre, som benytter huset. 
 Udendørs rygning henstilles til at foregå på / ved den overdækkede terrasse. 
 
 
BEMÆRK: Papirflag, der stilles langs indkørslen samt udenfor huset, skal fjernes efter festen. 
 
 
 

Overnatning forbudt i fælleshuset 
 

 
 


