
Gildesal og gæsteværelse 

Gildesalen:  

Under opgang 21A finder du en stor gildesal, der kan lejes til private selskaber. Salen kan lejes af beboere i 

alle Østjysk Boligs Ry-afdelinger.  

Der er faciliteter til 50 personer: Komplet køkken med komfur, opvaskefaciliteter og service. Derudover er 

der garderobe og toilet samt spisesal med borde og stole.  

Kl. 24 skal du dæmpe lydniveauet, og festen må ikke vare længere end til kl. 01. Salen skal være ryddet og 

rengjort dagen efter kl. 11, hvorefter der skal afregnes.  

Prisen for et døgn er 250 kr. Du har nøglen fra kl. 12 til kl. 11 den næste dag. 

Prisen for en weekend er 400 kr. Du har nøglen fra fredag kl. 16 til søndag kl. 11. 

Prisen for en eftermiddag er 100 kr. Du har nøglen fra kl. 12 til kl. 20 samme dag. 

Du betaler et depositum på 250 kr. når du får nøglen. 

Bliver salen brugt til fællesarrangementer, er det gratis.  

Gæsteværelse: 

Gæsteværelset findes i kælderen under opgang 21C. Som beboer i afdeling 78 kan du leje værelset, når du 

får overnattende gæster på besøg. I værelset er der sovesofa, to boksmadrasser, et sofabord og en 

lænestol. Desuden har værelset eget brusebad og toilet samt støvsuger og nødvendigt rengøringsudstyr. 

Sengetøj og håndklæder skal du selv medbringe.  

Prisen er 50 kr. pr. døgn, og værelset kan højst lejes for 8 dage ad gangen.  

Du får nøglen fra kl. 12 på den første dag. Når du har benyttet værelset, skal du efterlade det i rengjort 

tilstand og aflevere nøglen tilbage senest kl. 11 den sidste dag. 

Det kan ske, at der er lidt spindelvæv og støv i værelset, fordi det har stået tomt et stykke tid. Vær sød at 

gøre ordentligt rent alligevel. Hjælp os med at holde standarden oppe, så dine gæster kan lide at bo der. 

Der er ikke andre til at gøre det. 

Kontakt:  

Vil du leje enten gildesalen eller gæsteværelset, kan du henvende dig til Hans Henrik Egeberg, Isagervej 

23D, 2. 4 på tlf.nr. 26 90 04 26. 


