PRISER
Gældende fra 1. juli 2015

FESTSALENE:
Depositum:

500 kr.

Hel weekend (fredag kl. 12.00 - mandag kl. 10.00)
Begge sale:

1200 kr.

1 hverdag (mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kl. 12.00-kl. 10.00)
Lille sal: 300 kr.

Stor sal: 400 kr.

Begge sale: 500 kr.

1 weekend-dag (fredag, lørdag eller søndag kl. 12.00-kl.10.00)
Kan tidligst reserveres 1 mdr. før*
Lille sal: 400 kr.

Stor sal: 500 kr.

Begge sale: 600 kr.

2 weekend-dage (fredag og lørdag eller lørdag og søndag kl. 12.00-kl.10.00)
Kan tidligst reserveres 1 mdr. før*
Lille sal: 600 kr.

Stor sal: 700 kr.

Begge sale: 1200 kr.

Rengøring (kun hvis du ikke selv vil rengøre)
Begge sale: 500 kr.

Kun stor sal: 400 kr. Kun lille sal: 300 kr.

(Prisen er for rengøring af gulve + toiletter)
* Du kan godt forhåndsreservere tidligere, men du skal være forberedt på, at hvis der kommer forespørgsel på hele
weekenden kan du blive nødt til at leje hele weekenden eller annullere din reservation. Du bliver kontaktet og spurgt hvad
du vælger.

GÆSTEVÆRELSET:
Pr nat:

150 kr.

(kl. 14.00-12.00)

Venlig hilsen
Beboerrepræsentationen og festsalsudvalget
Blegkilde Alle den 02. oktober 2018

FESTLOKALERNE skal du være opmærksom på

Hvis du ønsker at leje 

GÆSTEVÆRELSET skal du være opmærksom på

Hvis du ønsker at leje 

følgende:
· Lokalerne er godkendt til max 50 personer og må ikke udlejes til ungdomsfester eller til
fester nytårsaften.

følgende:
· Du skal selv medbringe sengelinned og lagner.
· Efter brug skal du støvsuge og tørre støv af. Toilet, håndvask og spejl skal rengøres

· Lokalerne udlejes kun til beboere Blegkilde Allé 10-41. Du må gerne leje til f.eks. din mors
fødselsdag, men du skal selv deltage og det er dig der er lejer og ansvarlig.
· Der skal tages hensyn til beboerne i de nærliggende lejligheder. Døre og vinduer skal så

· Der er mulighed for at bruge badet i forbindelse med vaskekælderen i nr. 31.
· Lejemålet er fra kl. 14.00-12.00

vidt muligt holdes lukkede. Efter kl. 01 skal musikken under alle omstændigheder dæmpes.
Der må ikke spilles musik i den lille sal.
· Som lejer skal du sørge for rengøring og aflevering til aftalt tid.
· Som lejer står du for erstatning af evt. skader og ituslået service.
· Da p-pladserne på torvet er forbeholdt lejlighedernes beboere, skal du henvise dine gæster
til p-pladserne uden for torvet.
Sådan foregår det ved en udlejning:
Forespørgsel og reservation: Tirsdage kl. 18.30-19.30 personligt i festsalen, eller evt mail:
festsalen29@gmail.com, eller telefon 60531195

Nøgle: Du modtager nøglen ved betaling af depositum og leje. Dette gøres i festsalen tirsdag
18.30-19.30 tirsdag før lejedato.

Aflevering: Tidspunktet aftales ved afhentning af nøgle. Ved aflevering skal du afsætte tid til,
at I sammen kan gennemgå tjeklisten.

Tjekliste: På tjeklisten, som du får ved overtagelsen, kan du se hvilke ting vi tjekker ved

afleveringen. På bagsiden af tjeklisten får du en kvittering, når afleveringen er godkendt.
Herefter får du dit depositum retur ( evt. modregnet mangler).

Sådan foregår det ved en udlejning:
Forespørgsel og reservation: Som festsalen.

