
Fælleshus og gæsteværelse 

Fælleshuset: 

Pris 

Leje pr. dag       kr. 250,- 

Leje for to dage i træk      kr. 350,- 

Beboermøder eller lign. beboerarrangementer arrangeret af afdelingsbestyrelser  kr. 250,- 

Børnefødselsdage i dagtimerne indtil kl.17.30    kr. 100,- 

Lån til bordtennis      kr. 0,- 

Depositum ved alle udlejninger/udlån     kr. 250,- 

Lejeperiode 

Fra kl.10.00 den første dag til kl. 10.00 næste dag, eller efter aftale med bordopdækning eller oprydning. 

Udlejning gennem 

Rita Justesen, Moselunden 5C, tlf. 51 33 06 46 

 

Afdeling 76, 82 og 83 kan leje beboerhuset til kr. 600,00 pr. dag eller kr. 900,- for 2 dage i træk. 

Fælleshuset kan ikke lejes nytårsaften. 

Lejeren er i alle henseende ansvarlig for ordensreglerne overholdes. 

Der er stole og borde samt service til 40 personer. 

Rengøringsartikler findes i rengøringsrummet. 

Lejeren medbringer selv viskestykker, håndklæder, klude, toiletpapir, køkkenrulle og affaldssække. 

Nøgle kan kun udleveres, hvis der er betalt depositum. Efter udlejning/udlån kontrolleres der for udført 

rengøring. 

Ordensreglement og rengøringsvejledning forefindes i mappe i fælleshuset. 

Hvis en beboer i Moselunden ønsker at leje huset til afholdelse af en fest for et familiemedlem eller lign., 

kræves det at beboeren selv deltager i festen, og er ansvarlig for evt. skader i forbindelse hermed. 

Beboere der misligholder/overtræder regler for rengøring og lignende i fælleshuset, kan idømmes et års 

karantæne fra huset. 

Er der ikke gjort rent efter brug af selskabslokalet, vil der blive gjort rent af et rengøringsselskab på lejers 

regning.  

 

 



Rengøring: 

Store sal: Afvaskning af borde 

Stabling af stole og borde 

Køkken: Rengøring af køle-/fryseskabe, opvaskemaskine(+tømning), komfur/ovn, emhætte og 

kaffemaskine 

Afvaskning af borde 

Fjernelse af affald og rengøring af skab under vask 

Efterlad tom pose i stativet 

Toiletter: Afvaskning af wc-/vaskekummer og pudsning af spejle 

Efterlad altid lidt toiletpapir 

Alle rum: Aftørring af vindueskarme, døre m.m. efter behov 

Støvsugning og vask af gulve (linoleumsgulve, kun sæbespåner) 

Forefindes: Midler til opvaskemaskine og rengøring 

Medbring: Karklude, opvaskemiddel, køkkenrulle, toiletpapir, viskestykker, håndklæder og affaldsposer 

 

Gæsteværelse: (OBS: Kun tilgængeligt til 1. januar 2018)  

Afdeling 85 råder over et gæsteværelse. 

Værelset koster: 

En dag:   100 kr. 

To dage i træk:  150 kr. 

Herefter pr. dag:  75 kr. 

Depositum:   150 kr. 

Du skal selv huske lagen, dyne- og pudebetræk, toiletpapir og håndklæder. 

Lejeperioden er fra kl. 12 til kl. 11 næste dag. 

Gæsteværelset kan højst reserveres i syv dage (dispensation kan derefter gives, hvis værelset ikke er 

udlejet). 

Gæsteværelset er røgfrit. Lejer har ansvaret for lokalet i udlejningsperioden. 

Du kan høre mere om værelset og reservere det hos: 

Rita Justesen, Moselunden 5C, tlf. 51 33 06 46 


