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Andelsboligforeningen HAABET, 

Regler for udlejning af beboerlokalerne i Haabet 

Generelt:  Alle beboere i ejendommen Haabet kan leje beboerlokalerne beliggende ved Svinget 2, 

indgang fra gården. 

 

Lokalerne administreres af et udvalg, som fastsætter regler for brug af lokalerne. 

 

Lokalerne er røgfrit område. 

 

Vær meget opmærksom på, at der bor personer tæt på lokalerne, hvorfor der SKAL tages behørigt 

hensyn hertil, bl.a. skal støjende adfærd også UDENFOR lokalerne undgås – også efter arrangementet 

er slut. 

 

Reservation: Henvendelse skal ske til Leif Ørslev, tlf. 60581934 eller mail: leif-orslev@webspeed.dk . 

Her vil du få at vide, hos hvem du kan hente nøglen til lokalerne. 

Lejen af beboerrummet løber fra kl. 11 på lejemålets første dag til kl. 11 dagen efter lejemålets ophør, 

hvor rummet skal afleveres rengjort som beskrevet. 

Udlevering og tilbagelevering af nøglen aftales konkret i hvert enkelt tilfælde. 

Betaling: Ved udlevering af nøglen vil du blive opkrævet det beløb, som det koster at leje lokalerne. 

Udvalget fastsætter den til hver en tid gældende leje, som pr 1. juni 2017 er følgende: 

 

Antal dage Omfattende Leje depositum 

1 dag Beboerlokalet 250,00 300,00 

2 dage Beboerlokalet 500,00 300,00 

1 dag Grill, 1 gas og 

beboerlokalet 

450,00 300,00 

2 dage Grill, 1 gas og 

beboerlokalet  

800,00 300,00 

Mere end 2 dage  Aftales særskilt Aftales særskilt 

 

Grillen Charbroil T5000 har 3 brændere og et stegeareal på 65 x 48 cm og en sidebrænder til at koge 

kartofler, lave sauce eller lignende.   

 

Betaling kan ske ved kontant betaling til den person der udleverer nummeret nøgle til beboerrummet 

eller ved bankoverførsel til Nordea Bank reg. nr. 2110 konto 897 897 1416 eller mobilpay 2243 1707 

(Lars Ulbæk). 
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Regler for brug af lokalerne: Antal af personer, der kan være i det store lokale til f.eks. spisning er 

42. Der er service til 48 personer. 

 

Køkkenet indeholder: keramiske kogeplader, ovn, opvaskemaskine, kaffemaskiner, termokander samt 

to køleskabe, det ene med fryser.  

Tillige service: 48 middagstallerkner, 48 dybe tallerkner, 48 desserttallerkener. 42 kaffekopper samt 

underkopper og sidetallerkner. 

Bestik: knive, gafler, skeer, teskeer, salatbestik og ”ta-ting” 

48 rødvinsglas, 48 hvidvinsglas, 48 champagneglas, 48 cafeglas samt 30 børnedrikkebærer,  

Skåle, 8 serveringsfade og 6 ildfaste fade,  

Chokoladefontæne til 900 g chokolade  

Gryder og stegepande 

Køkkenet skal rengøres efter brug. Kogeplader og ovn samt bordplader tørres af og køleskabe tømmes. 

Sæt en ny pose i affaldsstativet. 

 

Af hensyn til naboer skal I forlade lokalerne senest kl. 21:00. Lokalerne kan ikke udlånes den 24/12 og 

den 31/12. 

 

Aflevering af lokalet: Ved aflevering skal alle borde/stole være sat på samme plads, som du modtog 

dem. Stolene skal sættes på bordene. Bordene skal løftes når de flyttes rundt, og må ikke trækkes 

eller skubbes hen over gulvet (Det medføre løse bordben).  

Borde og stole tørres af. Gulvet både i køkken og lokaler skal vaskes. (Alt til rengøring hørende samt til 

opvaskemaskine findes i skuffen under køkkenvasken samt i det lille rum bag gardinet i store rum). 

 

Toilettet er til venstre for indgangen til lokalerne. Nøglen er den samme. Dette toilet er et specielt toilet 

med kværn, og der må hverken smides cigaretskod eller bind og andet affald i toilettet, da der kan være 

risiko for, at toilettet stoppes. (Brug evt. den lille spand på siden af toilettet). Toiletrummet skal 

ligeledes rengøres efter brug.  

 

Du skal selv medbringe karklude, viskestykker, håndklæder, køkkenrulle og toiletpapir. 

Hvis du er uheldig at slå noget i stykker (glas el.lign.) skal du lægge kr. 20,- kr. pr. glas og 30,- kr. pr. 

tallerken i den lille kasse i køkkenet.  

 

Nøglen til lokalerne afleverer du efter nærmere aftale til den, der udleverede den til dig. En 

bortkommen nøgle hæfter du for efter et beløb på kr. 500,- 

 

GOD FORNØJELSE  - ønsker Beboerrepræsentationen og Bestyrelsen for AB Haabet 

Ajourført 2017-06 

 

 


