
 
Regler for leje af Beboerhuset 

 

 Det er kun beboere af Sorgenfrivang I, der kan leje Beboerhuset. 

 Beboerhuset kan kun lejes til beboerens egen fest og må ikke benyttes til kommercielle formål, 
firmafester, foreningsfester, foreningsmøder eller lignende. Den beboer der lejer beboerhuset, er 
den ansvarlige. 

 Der stilles krav om, at den beboer der står som lejer af beboerhuset, skal være tilstede ved 
festen. Pågældende lejer er ansvarlig i forhold til festens afholdelse.  

 Endvidere skal det bemærkes, at det ikke er tilladt at leje beboerhuset, med henblik på 
udlån til festligholdelse af personer bosiddende uden for Sorgenfrivang I.   

 I forbindelse med beboernes private fester, må der ikke anvendes andre musikanlæg end det 
i beboerhuset installerede. Dog er det tilladt at medbringe en hyggepianist.  

 Beboerhuset kan kun lejes på betingelse af, at man ikke generer beboere i Sorgenfrivang I med 
støj, og at man i øvrigt overholder ”Reglerne for leje af Beboerhuset”. 

 Når der spilles musik i Beboerhuset skal yderdøre og vinduer være lukket, så beboere i 
Sorgenfrivang I ikke generes af støj fra musikken i Beboerhuset. 

 Beboerne i Sorgenfrivang I må ikke generes af støj fra musikanlæg eller fra deltagerne i 
arrangementet i beboerhuset - heller ikke under deres færden uden for Beboerhuset. 

 Det er ikke tilladt af afbrænde fyrværkeri i eller uden for beboerhuset. 

 Ved overtrædelse af reglerne kan DAB fratage lejeren og hans/hendes familie retten til at leje 
Beboerhuset i en årrække. 

 Færdsel med biler til og fra Beboerhuset, må ikke ske på stier og græsplæner. 

 Parkering på Sorgenfrivang I område må kun ske på parkeringspladserne. 

 Der må ikke foretages ændringer af de tekniske installationer i Beboerhuset. 

 Lejeren skal sørge for, at intet bliver beskadiget eller forurenet i eller uden for Beboerhuset. 

 Der må ikke bruges søm, skruer, tegnestifter, tape, lim eller lignende i Beboerhuset. 

 De forskellige former for affald inklusive flasker skal anbringes de anviste steder. 

 Beboerhuset skal gøres ordentligt rent inden det forlades. Gulvene i alle rum skal grundigt fejes. 

 Opvask af service, glas, bestik m.v. skal være foretaget, således at det er helt rent, og alt skal være 
sat på de rigtige pladser. Eventuelt ituslået service stilles synligt af hensyn til supplering. 

 Borde, stole og andet inventar skal være rengjort og stillet på plads. 

 Køleskabene skal være tømt og rengjort. Ovnene og komfur skal være rengjort. 

 Toiletrum, toiletter og vaskekummer skal være rengjorte. 

 Alle vinduer skal være lukket, yderdørene skal være aflåst og lyset slukket når Beboerhuset 
forlades. 

 Lejeren af Beboerhuset er erstatningspligtig for alle skader på lokaler, inventar, musikudstyr, 
service m.v., for manglende udstyr samt for tyveri fra beboerhuset forårsaget i lejeperioden. 

 Sorgenfrivang I kan ikke gøres økonomisk ansvarlig for eventuelle nedbrud af maskiner, el, 
musikanlæg m.v. 

 Lejeren af Beboerhuset vil blive opkrævet betaling for manglende rengøring og oprydning. 

 Overnatning må ikke finde sted i Beboerhuset. 

 Beboerhuset kan kun lejes to år frem i tiden fra lejedatoen. 

 Ved leje i forbindelse med jul, påske og andre helligdage, opkræves der betaling som en 
weekendudlejning. 

 Der forefindes borde og stole til 84 personer.  

 I tilfælde af uheld kontaktes vagten på tlf. 45 85 23 66.   

 Ved afbestilling af beboerhuset mindst 2 måneder før tilbagebetales hele lejen. Afbestiller 
man senest en måned før tilbagebetales 50% af lejen. Afbestilles beboerhuset mindre end en 
måned før brug tilbagebetales lejen ikke.  

 
Kode til trådløst internet:   Wireless network name:  Beboerhuset 

   Wireless network password:  1705fest 


