Husorden for fælleshuset i houmannshus afd. 316-0
1. Hvem kan leje?:
Beboere fra afd. 316-0, og personer uden for Lejerbo, samt til arrangementer som vedrører Lejerbo.
2. Rådighedstid:
Lejemålet løber mandag til torsdage fra kl.13.00 til kl. 09.00 næste morgen. Afhentning og levering af
nøgle kl. 12.30-13.00 og aflevering af nøgle næste morgen kl. 07.30-09.00 på servicecenteret .
Lejemålet weekend løber fra fredag kl. 13.00 til søndag kl. 22.00. aflevering af nøgle næste morgen kl.
07.30-09.00 på servicecenteret.
a. Rengøring af lokalerne
b. Alle gulve fejes og vaskes.
c. Køkkenskabe/Bordplader, køkkenvask aftørres. Samt toilet håndvask rengøres. Filter i bunden af
opvaskemaskine rengøres efter brug.Borde og stole stilles på plads.
d. Servicen der skal i opvaskeren skal være rimeligt rent ellers vasker maskine ikke rent.
e. Divaers hjælpermidler til opvasker forefindes under køkkenvasken.
f. Kogeø og ovne og køleskab samt fryser skal rengøres og tømmes efter brug.
g. Kaffemaskiner skal også rengøres.
h. Til rengøring af gulve findes der sæber i bagerst debatrum
Køkkenklude, viskestykke, håndklæder, toiletpapir og håndsæbe skal man selv medbringe.
3. Hvad koster det at leje fælleshuset?:
A. For beboere i Houmannshus er prisen kr. 200,- for et døgn, og kr. 100,- for leje i dagtimerne gælder
mandag-torsdag.. Og kr. 500,- en weekend.
Depositum:
B. Depositum er fastsat til kr. 500,- og skal betales ved reservation af fælleshuset.
C. Depositum tilbagebetales, når fælleshuset er besigtiget og der ikke er konstateret mangler ved
inventar og rengøring. I modsat fald tilbagebetales depositum først når eventuelle mangler er bragt i
orden.
D. Service til borddækning koster kr. 20 ved uheld.
E. Priser herunder er for boboer i Lejerbo Horsens.
Leje 1 døgn
500.kr
Periode 1.døgn
Depositum leje 1000.kr
Depositum rengøring 600.kr
Samlet pris 2100.kr
Leje weekend
1000.kr for weekend
Depositum leje 1500.kr
Depositum rengøring 600.kr
Samlet pris 3100.kr
F. Priser for leje af fælleshuset uden for Lejerbo Horsens
1500.kr for weekend
Depositum leje 1500.kr
Depositum rengøring 800.kr
Samlet pris 3800.kr

4. Inventar:
Der kan ikke lejes inventar, service eller lignende fra fælleshuset.
5. Ordensregler:
Lejeren/kontrakt ansvarlige har det fulde ansvar for det lejede og for at følgende ordensregler
overholdes:
A. Der må ikke spilles musik eller foregå støjende adfærd udenfor
Fælleshuset.
B. På hverdage skal musikken ophøre senest kl. 23:00.
Fredag og lørdag skal musikken ophøre senest kl. 01:00.
Ved enhver benyttelse af fælleshuset må musikken ikke
være til gene for andre beboer.

Info

Kontakt ved udlejning af
Fælleshuset
afd. 316-0 Horsens
__________________
Formand:
Jim Heller Damgaard
Houmannsgade 46.C 2.Tv
DK-8700 Horsens
Mobil: +45 26 27 62 81
__________________
Bestyrelseslokale
Houmannsgade 46E Kælderen.
Mødelokale for bestyrelsen
og for Lejerbo.

Bestyrelsen
Næstformand:
Else Nielsen
Houmannsgade 46.D 1.tv
Bestyrelsesmedlem:
Poul Erik Hoppf
Nygade 35 1.Tv
Bestyrelsesmedlem:
Søren Otto Rasmussen
Houmannsgade 46.D
Bestyrelsesmedlem:
Birte Bigum
Houmannsgade 46.H 1.Th
Hjemmeside:
houmannshus-lejerbo.dk

