
Leje af Fælleslokale 
 

Afdeling 23 Citys fælleslokale kan kun lejes af afdelingens beboere til private fester og 
arrangementer med maksimalt 50 personer, og lejer skal være til stede ved brug af lokalet.  
 
Fælleslokalet lejes for 24 timer ad gangen (som udgangspunkt fra 12 – 12).  
 
 
Booking af afdelingens fælleslokale sker på mail til afdelingens Sociale Vicevært, Nick 
Gisselmann på nig@ojba.dk 
 
For at leje afdelingens fælleslokale betales et depositum på 1000 kr. (inkl. nøglebrik 250 
kr.) og herudover 100 kroner i leje. 
 
 
Særlige regler pga. Covid-19: 
 
Efter hvert arrangement, skal lokalet afsprittes af et eksternt rengøringsfirma. Dette sker 
efter endt rengøring, hvortil at der kommer en yderligere udgift for den der lejer 
fælleshuset på 600 kr. Dette beløb betales kontant, enten samtidig med at der betales 
depositum ved nøgleudlevering, eller beløbet kan fratrækkes det betalte depositum.  
 
Det betyder også at fælleshuset kun kan lejes ud en gang pr. weekend (fre, lør, søn) 
 
Bemærk:  
Det er ikke muligt at leje fælleslokalet nytårsaften. 
Bookinger er altid bindende. Hvis det alligevel er nødvendigt at aflyse et arrangement 
tilbagebetales kun depositum.  
 
 

Se retningslinjerne for leje af fælleslokalet  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retningslinjer for brug af fælleslokalet 

mailto:nig@ojba.dk


 
 
I fælleslokalet skal der fredag-lørdag være ro kl. 02 og søndag-torsdag kl. 23.  
 
Der må maksimalt være 50 personer i lokalet.  
 
Vinduer og døre skal være lukkede, når der spilles musik.  
 
Fester må kun foregå i selve fælleslokalet, dvs. ophold på gangarealer, i elevatorer osv. er 
strengt forbudt.  
 
Rygning i fælleslokalet er strengt forbudt.  
 
Ved endt leje skal lokalet afleveres i rengjort stand.  
 
Rengøring indbefatter fælleslokalet i sin helhed (Husk f.eks. ovn og køkkenmaskiner), 
udendørsarealer (Cigaretskodder, øldåser osv.), gangarealer og toiletter.  
 
Inventar må ikke fjernes fra fælleslokalet.  
 
Depositum skal kun anses for værende depositum, og lejer vil blive holdt ansvarlig og 
bliver pålagt betaling for enhver misligholdelse af fællesrummet, der ikke kan dækkes af 
depositummet. 
 
Klude og viskestykker skal selv medbringes til rengøring.  
 
Beskadigelse af det lejede skal meddeles ved aflevering, lejer er pligtig til at erstatte 
skader af enhver art, f.eks. ituslået service, lamper, møbler m.m.  
Alt ituslået sættes synligt på køkkenbordet.  
 
Ved aflevering af lokalet skal inventar (borde, stole m.m.) stå som det gjorde ved 
modtagelse af lokalet.  
 
Lokalet tjekkes før og efter udlejning af et bestyrelsesmedlem.  
 
Det er strengt forbudt at overnatte i fælleslokalet. 
 
Den gældende husorden skal ligeledes overholdes ved brug af fælleslokalet.  
 
Aflever lokalet i samme stand, som du selv gerne vil modtage det.  
 
Hvis ordensreglementet ikke overholdes, kan det have konsekvenser for den pågældende 
lejer og fremtidig brug af lokalet.  
 
 

Vis hensyn til dine medbeboere og respekter henstillinger fra dem, så er vi alle 
glade. 


