Regler og priser for leje af foreningshuset i Hedvigslund H/F
-

OBS: Dette dokument består af to sider!

Om huset
Huset er bygget 2010-2011 af foreningsmedlemmer. Huset lejes ud hele året til foreningsmedlemmer og
beboere i området.
Der er plads til 42 personer. Køkkenet er beregnet til anretning og lettere madlavning. Der er køleskab,
komfur, ovn, opvaskemaskine, kaffemaskine, elkedel og elpiskeris. På de to toiletter er der håndtørrer.
Leje
En enkelt dag (mandag-torsdag): 1100 kr. En enkelt aften (mandag-torsdag): 550 kr.
Weekend fra fredag kl. 12:00 til mandag kl. 10:00: 3300 kr.
Vand: 150 kr. pr. lejemål. El: betales efter måler som afregnes pr. depositum.
I forbindelse med Påsken, Store Bededag, Kristi Himmelfartsdag og Pinsen gælder der andre tidspunkter.
Afbestilling
Aflysning af arrangement skal ske til husets bestyrer senest 1 md. før arrangements påbegyndelse.
Ved aflysning tilbagebetales depositum ikke.
Hvilken type af arrangementer
Huset udlejes primært til familiefester, mødevirksomhed, foreningsarrangementer m.v.
Hvilken type af arrangementer kan ikke afholdes i huset
Sidste skoledag, andendagsfest (blå mandag), 18 års-fødselsdag og andre sammenlignelige ungdomsfester.
Medbring selv
Duge, viskestykker, karklude og håndklæder til brug i køkkenet.
Ordensregler
Af hensyn til de omkringliggende haver skal musik og anden støjende adfærd ophøre kl. 24:00. Der må ikke
spilles musik udenfor. Døre skal være lukket efter kl. 24:00, hvis der spilles musik.
Rengøring Inden aflevering af nøgle skal huset gøres rent:
1) Alt brugt service skal vaskes op og lægges på plads.
2) Eventuelt beskadiget services og køkkenmaskiner sættes på køkkenbordet.
3) Alle flader tørres af med sæbevand.
4) Toiletter og kummer rengøres.
5) Gulve fejes, men må ikke vaskes.
6) Borde og stole stilles på plads, hvor de stod ved lejemålets overtagelse.
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Skrald
Container til restaffald og madaffald forefindes i fælleshusets røde skur. Pap og metal o.a. skal sorteres i
det fælles skraldeområde på kolonihaveforeningens østlige parkeringsplads.
Hvis huset ikke er tilstrækkeligt rengjort, betales 250 kr. i timen for slutrengøring, som afregnes af
depositum.
Rygning
Det er ikke tilladt at ryge i selve foreningshuset. Rygning skal foregå udenfor.
Overnatning er ikke tilladt
Foreningshuset er ikke godkendt til overnatningsformål. Hedvigslund Haveforening fraskriver sig ethvert
ansvar, såfremt lokalerne alligevel bliver anvendt til overnatning.
Dyr
Der må ikke opholde sig dyr i fælleshuset.
Parkering
Udlejer og dennes gæster kan benytte sig af den store østlige parkeringsplads samt den vestlige
parkeringsplads i Hedvigslund haveforening. Parkeringspladserne benyttes også af kolonihaveforeningens
medlemmer.
Lejer kan kortvarigt og undtagelsesvis parkere foran fælleshuset ved af- og pålæsning.
OBS: Bemærk at vejene i Hedvigslund haveforening er ensrettet.
Nøglen
Udleveres fra kl. 12:00 efter aftale med husets bestyrer og afleveres kl. 10.00 efter lejemålets ophør.
Adgang for Hedvigslund kolonihaveforenings bestyrelse
Bestyrelsen kan benytte kontor og toiletfaciliteter i begrænset omfang under hensyntagen til husets lejere.
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