
Retningslinjer ved leje af gildesal Hjejlevej 
 
Rygning er strengt forbudt. 

Konstaterer vi at der har været røget vil der blive pålagt et gebyr på kr. 1500,00 for ekstra 

rengøring. 

Antal personer 
 
Gildesal nr 26 – max 40 personer 
Gildesal nr 29 – max 50 personer 
 
Hvem kan leje 
 
Alle lejere i Silkeborg Boligselskab kan leje gildesalene. Beboere fra andre afdelinger, dog max 6 
måneder før. 
  
Rengøring 
 
Gildesalen skal være afleveret i rengjort stand, dvs. alt service skal være vasket af og stillet på 
plads, samt gulvet i salen, forhal og køkkenet skal vaskes, - husk komfuret, ovn, køleskab tørres 
grundigt af samt fryser tømmes. Toiletterne rengøres grundigt. 
Husk persiennerne skal være trukket op.  
 
Affald 
 
Alt affald skal fjernes fra gildesalen. Der er grønne madaffaldsposer til affaldssortering og dette 
skal afleveres i de affaldsmolokker som er placeret i afdelingen. 
 
Ituslået service 
 
Servicen vil blive talt op efter udlejning, og manglende eller ituslået service vil blive godtgjort på din 
regning. Giv venligst udlejningen besked om evt. ituslået service. 
 
Musikregler 
 
Der skal dæmpes for musikken kl. 23.00 – og kl. 24.00 skal festen slutte. Salen skal være 
rømmet kl. 1.00 – og lyset slukkes, - strømmen bliver afbrudt automatisk. Overholdes disse 
tidspunkter ikke, vil genudlejning ikke kunne finde sted. 
 
Betaling 
 
Beløbet bliver opkrævet via huslejen. Aflyses bookningen af fælleshuset efter beløbet er blevet 
betalt vil denne blive refunderet via huslejen 
 
Afhentning og aflevering af nøgler 
 
Nøgle afhentes i de opsatte nøglebokse udenfor gildesalene, de skal ligeledes afleveres i 
nøgleboksen igen efter endt brug. 
 
Priser for udlejning: 

  Lejere i afd. 5: Andre: 
Weekend (lørdag + søndag) 
Øvrige dage 
Øvrige dage 
Manglende ting 
Borde 
Stole 

400,00 kr. inkl.   Service 
175,00 kr. inkl.   Service 
  50,00 kr. ekskl. Service 
  15,00 kr.  
  25,00 kr. 
  15,00 kr. 

600,00 

 
Hvis man ønsker at leje dele eller det hele af borde, stole + service til brug hjemme, udlejes 
gildesalen til alm. takst + et risikogebyr på kr. 100,00. 
 
 
 



Du skal selv medbringe 
 
Toiletpapir, køkkenrulle, viskestykker, karklude, rengøringsmidler, sæbe, sorte affaldssække og 
kaffe filter. 
 
VI BEDER DIG VENLIGST OVERHOLDE DISSE RETNINGSLINIER  

 
Med venlig hilsen 
Silkeborg Boligselskab 
 


