
Retningslinjer ved leje af fælleshuset i afd. 24 Sejs/Svejbæk 
 
Udlejning max 32 personer 
Sker ved henvendelse til Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91 B, tlf.: 86 82 51 44. 
 
Nøgler 
Afhentes og afleveres hos Silkeborg Boligselskab, Vestergade 91 B 
 
Priser for udlejning 
 
Hverdage               kr. 250,00 inkl. service 
Weekenden kr. 450,00 inkl. service  
 
En hverdag beregnes fra kl. 10.00 om morgenen til næste dag kl. 9.00. 
En weekend beregnes fra lørdag morgen kl. 10.00 til mandag morgen kl. 9.00. 
Man må tidligst begynde borddækning dagen før kl. 16.00, og det er kun hvis huset ikke er lejet ud, 
men man må dog ikke begynde tilberedning af mad. 
 
Hvis man skal leje Fælleshuset en lørdag gælder lejemålet for en weekend. 
Inventar må ikke fjernes fra Fælleshuset. 
 
Musikregler 
Boligselskabets ordensreglement skal følges, dog således at man ved private fester dæmper 
musik og gemytter kl. 24.00. 
 
Du medbringer selv 
Håndklæder, viskestykker, toiletpapir, køkkenrulle, karklude og gulvklude. 
 
 
Ituslået service 
Skal noteres i bog i køkkenet og afregnes med boligselskabet efterfølgende til en stk. pris på kr. 
20,00 
 
Rengøring 
Det lejede skal afleveres rengjort. Alt skal være vasket op. 
Opvaskemaskinen skal være tømt. Køleskab, komfur og toilet rengøres grundigt. 
Køleskabet må ikke slukkes. 
 
Uacceptabel rengøring medfører en ekstra regning på kr. 250,00. 
 
Affald 
Skal afleveres i affaldsøen 
 
Betaling 
Beløbet bliver opkrævet via huslejen. Aflyses bookningen af fælleshuset efter beløbet er blevet 
betalt vil denne blive refunderet via huslejen. 
 
 
Hvem kan leje fælleshuset 
Ud over beboerne i afd. 24 kan beboere i afd. 35 leje huset på samme vilkår. 
 
Beboerne i andelsboligerne på Georg Krügers Vej har også mulighed for at leje huset.  
Her gælder følgende vilkår: 
Leje pr. hverdag kr. 350,00, og kr. 650,00 for en weekend. 
 
Dog gælder at reservation tidligst kan ske med 2 måneders varsel. 
Fælleshuset bliver dog ikke udlejet den 31.12. efter kl. 17.00. 
 
Med venlig hilsen 
Silkeborg Boligselskab 
 
Repræsentanterne i afd. 24 


