Selskabslokalet Holger Brodthagensvej 163
Afdeling 13 har et selskabslokale, der har plads til 130 personer. Det kan lejes af alle
beboere i Nykøbing F. Boligselskab.
Leje af lokalet
Kontakt administrationen i Slotsgade på telefon 54 84 19 70.
Pris inklusiv rengøring
Afdelingens beboere

1 dag 1.000 kr.

2 dage 1.500 kr.

Beboere i andre afdelinger

1 dag 1.500 kr.

2 dage 2.250 kr.

(Der tages forbehold for eventuelle prisændringer)

Afbestilling
Hvis lokalet afbestilles, betales der 250 kr. i ekspeditionsgebyr.
Ved afbestilling af lokalet senere end 14 dage før lejedagen, refunderes den indbetalte
leje ikke.
Nøgler
Nøglen hentes på boligselskabets kontor i Slotsgade 20 dagen før inden kl. 15.00 og
afleveres samme sted i postkassen senest dagen efter leje af lokalet.
Ved leje af lokalet lørdag eller søn- og helligdage hentes nøglen den sidste hverdag
inden kl. 14.00.
Tidsrum
Lokalet er til disposition fra kl. 10.00 på dagen til kl. 06.00 på afleveringsdagen.
Oprydning/rengøring
Efter brug af lokalet skal der ryddes op og gøres rent, jf. retningslinjer for leje af
selskabslokalet.
Medbring selv
Viskestykker, køkkenruller og affaldsposer.
Begrænsninger
Vi gør opmærksom på, at lejeren af lokalet skal være fyldt 20 år. Lokalet lejes ikke ud
nytårsaften og til ungdomsfester etc.
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Retningslinjer for leje af selskabslokalet Holger Brodthagensvej 163



Lokalet må benyttes af op til 130 personer og er til disposition fra kl. 10.00 på
dagen til kl. 06.00 på afleveringsdagen



Der er tobaksrygning forbudt overalt i selskabslokalet



Af hensyn til naboer og omkringboende må der kun spilles musik for lukkede døre
og vinduer



Boldspil i hele området er ikke tilladt



Der må ikke bruges tegnestifter, tape eller lignende til opsætning af pynt på døre
og vægge



Beskadigelse af lokalet og inventar meddeles til Nykøbing F. Boligselskab



Efter brug af lokalet:
o Service skal vaskes op og stilles tilbage i skabe og skuffer
o Ovn og kogeplader skal vaskes af
o Bordene skal være ryddede, vasket af og stillet på plads
o Gulvene skal fejes – er de meget snavsede, skal de vaskes



Vejledningen til opvaskemaskinen skal følges nøje



Køleskabet skal tømmes og efterlades slukket og med lågen åben



Skrald afleveres i containere ved bagudgangen til selskabslokalet



Køkkenet er beregnet til anretning af medbragt mad og eventuel opvarmning, men
ikke til madlavning, da der ikke er køkkengrej



Trådløst internet:
Navn: 4yggh6v9
Kode: pnfgbxdr



Af hensyn til natteroen i området skal lokalet forlades i god ro og orden
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