
Gildesal og gæsteværelse  

Gildesalen: 

På Isagervej 21 A i kælderen har vi en stor gildesal, som du kan leje til en fest eller lignende. Alle beboere i 

Østjysk Bolig i Ry kan leje den.  

Salen er indrettet til 50 personer med stole og borde, der kan rulles på plads. Der er køkken med komfur, 

opvaskemaskine, køleskab og service. Der er garderobe og et toilet på gangen. 

Vigtigt: Døre og vinduer til gildesalen må ikke stå åbne efter kl. 23. Kl. 24 skal du dæmpe lydniveauet. 

Festen skal slutte inden kl. 01. Dem, der bor tæt på gildesalen, bliver alt for tit forstyrret. 

Du skal rydde op og gøre salen ren inden du er færdig. Du skal tørre bordene grundigt af. Der er udstyr til 

rengøring i rummet ved toilettet. Der skal luftes ud. Bordene må ikke sættes oven på hinanden bagefter. 

Det er de alt for tunge til, og de bliver ridsede.  

Priser: 

En eftermiddag, fra kl. 12 til kl. 20: 100 kr.  

Et døgn, fra kl. 12 til kl. 11 næste dag: 250 kr.  

En weekend, fra fredag kl. 16 til søndag kl. 11: 400 kr.  

Depositum: 250 kr.  

 

Gæsteværelset: 

Gæsteværelset ligger i kælderen i opgang 21 C.  Alle beboere i Østjysk Bolig i Ry kan leje det. Der er en 

dobbeltseng med to boksmadrasser, et sofabord og en lænestol. Da værelset kan blive varmt er der en 

ventilator. Der er toilet med brusebad samt en støvsuger og nødvendigt udstyr til rengøring. 

Sengetøj og håndklæder skal man selv medbringe.  

Når du har benyttet værelset skal du gøre det rent, inden du afleverer nøglen tilbage. Den skal afleveres 

senest kl. 11 den sidste dag.  

Pris: 

Det koster 50. kr. pr. døgn, og værelset kan højst lejes for 8 dage af gangen.  

 

Udlån af borde og stole: 

Du kan låne borde og stole fra vores depot. Der er to borde og otte stole. Det er gratis at låne dem. 

 

Kontakt: 

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

23D, 2 4 på tlf. 26 90 04 26. Gerne SMS. 


