Festsalen Låsbygade 91

Udlejning af Låsbygade 91, 1. sal
Du kan leje festsalen som beboer i AAB Koldings afdelinger 6, 18, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 45, 49, 64, 72,
76, 81.
Du må bruge festsalen til dine egne arrangementer, møder, fester og lignende.
Festsalen er godkendt til 40 personer.
Rygning er ikke tilladt inden døre.
Du har kun adgang til lokalerne på 1. sal.
Musik og støj må ikke være generende for de omkringboende.
Du er ansvarlig for, at bygningen er aflåst og vinduerne er lukkede, når du forlader bygningen.
Du skal afhente og aflevere nøglen efter nærmere aftale med udlejningsudvalget.

Inventar
-

Der er service og møbler til 40 personer
Kaffemaskine, te- kaffekander, lysestager mv.
Anretterkøkken med komfur, opvaskemaskine og køleskab
Medbring selv: karklude, viskestykker, håndklæder, sæbe og rengøringsmidler, toiletpapir og
lignende

Rengøring
-

Du skal fjerne alt affald
Du skal rengøre køkken, toiletter, borde og stole, brugt service og vaske gulvene i de lejede
lokaler
Du er ansvarlig for at efterlade lokalerne i samme stand som da du modtog dem
Bliver rengøringen ikke godkendt, vil der blive bestilt rengøringsfirma på din regning
Hvis du ikke selv ønsker at gøre rent, kan vi bestille rengøringsfirma.
Prisen er kr. 1.100,-

Lejeaftale
-

Du skal fremvise dokumentation for din adresse
Du skal betale lejen, når du indgår lejeaftalen
Hvis du aflyser mere end en måned før, får du lejen tilbage
Aflyser du mindre end en måned før, får du halvdelen af lejen tilbage

Prisliste
Weekend
Fredag, Lørdag, Søndag

1.300 kr.

Afhentning / Aflevering af nøgle efter aftale
Hverdage
1 dag

300 kr.

Afhentning / Aflevering af nøgle efter aftale
24 december (juleaften):
Fra 24/12 kl. 11 til 25/12 kl. 10:

1.000 kr.

31. december (nytårsaften):
Fra 31/12 kl. 11 til 1/1 kl. 12:

1.000 kr.

Udlejningsudvalg
For at leje festsalen skal du kontakte:

Tlf. 21 99 50 37 – læg evt. en besked
festsalenomraade1@gmail.com

Tlf. 21 99 50 22 – læg evt. en besked
festsalenomraade1@gmail.com

Adresse: Låsbygade 91, 6000 Kolding - marts 2019

