
 

Retningslinjer ved leje af fælleshus i afd. 36, Ydunsvej/Valhallavej 
 
Udlejning 
 
Sker ved henvendelse til Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91 B, Tlf.: 86 82 51 44. 
 
Nøgler 
 
Nøgler udleveres / afleveres hos Freddy Madsen, Ydunsvej 26, tlf. 22239764 
Hvis Freddy Madsen ikke er at træffe hjemme, kan nøglen afhentes hos en af 
beboerrepræsentanterne: Dorte Nielsen, Ydunsvej 18, Catherine Jensen, Ydunsvej 44, Elin 
Andersson, Ydunsvej 4. 
  
Der betales et depositum på kr. 300,00 ved udlevering af nøglen.  
Der er mulighed for at få nøglen udleveret nogle få dage før, hvis huset ikke er udlejet til anden 
side. 
 
Priser 
 Lejere i afd. 36  
Hverdage kr. 250,00 inkl. Service  
Lørdag, søndag og helligdage kr. 350,00 inkl. Service  
Weekend kr. 500,00 inkl. Service  
Børnefødselsdage kr. 200,00 inkl. Service  
 
Ved børnefødselsdage afleveres fælleshuset rengjort senest kl. 19.00. 
Hverdage, lørdag, søndag og helligdage beregnes fra kl. 10.00 om morgen til næste dag kl. 9.00. 
En weekend beregnes fra kl. 10.00 lørdag morgen til mandag morgen kl. 9.00. 
 
Musikregler 
 
Boligselskabets ordensreglement skal følges, dog således at man ved private fester dæmper 
musik og gemytter kl. 24.00 
 
 
Håndklæder og viskestykker 
 
Skal medbringes 
 
Service  
 
Servicen vil blive talt op efter udlejning, manglende eller ødelagt service og inventar skal erstattes 
af lejer. 
 
Rengøring 
 
Det lejede skal afleveres rengjort. Alt skal være vasket op og sat på plads, husk at tømme 
opvaskemaskinen. Køleskab, fryser, komfur og toilet rengøres grundigt, alle gulve inkl. gulvet i 
salen skal afleveres renvasket. Rengøring/aflevering af huset skal godkendes af Lene Thomsen 
eller en af beboerrepræsentanterne ved aflevering af nøglen. 
 
UACCEPTABEL RENGØRING MEDFØRER EN EKSTRA REGNING PÅ KR. 250,00. 
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Affald 
 
Skal afleveres i containeren ved hus nr. 8 og 12. 
 
Parkering  
 
Informér venligst dine gæster om kun at parkere i de afmærkede båse ved fælleshuset.  
De øvrige P-pladser er forbeholdt beboerne i afdelingen og må IKKE benyttes uden 
tilladelse i.f.m. leje af fælleshuset. Tag venligst hensyn til afdelingens beboer. 
 
Betaling 
 
Beløbet bliver opkrævet via huslejen. Aflyses bookningen af fælleshuset efter beløbet er blevet 
betalt vil denne blive refunderet via huslejen. 
 
Indretning af fælleshus 
 
Huset er indrettet med stole, borde og service til max. 40 personer, musikanlæg er fast monteret 
med radio, Cd-afspiller og højtalere. 
Huset har kun et toilet, ved mange gæster, hold evt. eget toilet åbent. 
 
Fælleshuset bliver ikke udlejet den 31.12. efter kl. 17.00. 
 
Fælleshuset kan kun lejes ud til beboer i afdelingen. 

 
Med venlig hilsen 
 
Beboerrepræsentanterne 
 


