01.01.19/Styret

......................................................................................................................................................

Regler for leie av fellesrommet
Følgende e-postadresse benyttes for bestilling av fellesrommet: slb@getmail.no

=> Fellesrommet leies ut kun til andelseiere over 21 år.
=> Legitimasjon med bilde fremvises når nøkkelen overleveres.
=> Det er tillatt med maksimalt 40 gjester (inkl. leietaker)
Priser:
F.o.m mandag t.o.m. torsdag
Weekend (fre 12.00 - søn 23.00)

kr 1.500,kr 2.500,-

Fellesrommet kan leies til følgende tider:
Mandag til torsdag ................................................. kl 12.00 til senest kl 23.00
Fredag til og med søndag.........................................kl 12.00 til senest kl 01.00
Dager før hellig/høytidsdager ............................... kl 12.00 til senest kl 01.00
Arrangementer avsluttes senest til tidene beskrevet over. Alle gjester må ha
forlatt lokalene innen ovennevnte tider. Opprydding som foregår i det stille kan
utføres etter denne tiden. Det er ikke anledning til å leie kun noen timer eller èn
dag i helgen. Man må leie hele helgen.
Rengjøring:
Fellesrommet skal være rengjort av leietaker innen kl 12.00 dagen etter arrangementet.
Leietaker skal rydde, vaske og støvsuge. Dersom dette ikke blir gjort, blir leietaker belastet
for en kostnad som tilsvarer innleid renholdsfirma.
Erstatning av skader:
Skader på rom erstattes etter takst. Ødelagt inventar må erstattes av leietaker. Skader på
bestikk, glasstøy etc. erstattes med kr 50,- pr enhet.
Eventuelle skader må meldes når leietaker innleverer nøkkel og mottar regning.
Møbler og glasstøy leies/lånes ikke ut til bruk utenfor fellesrommet.
Oppvaskmaskinen skal kun brukes når leietaker er tilstede, av hensyn til fare for
brann/lekkasje.
Ungdom under 21 år kan benytte rommet dersom ansvarlig andelseier er tilstede under
arrangementet.
Røyking er ikke tillatt i lokalet.
Det er ikke lov å benytte tape eller glitter i fellesrommet.
Det er ikke lov å benytte levende musikk eller medbrakt musikkutstyr.
Kun fellesrommets eget musikkanlegg kan benyttes.
Brudd på leiereglene kan føre til forbud mot senere leie.
Om morgenen – og fram til kl 12.00 (under rengjøring), er det ikke tillatt å spille høy musikk
eller skape annen støy. Dette gjelder alle dager i uken.
Ta hensyn til naboene, ikke lag støy når fellesrommet forlates på kveld/natt.
Brudd på leiereglene kan føre til at andelseier ikke får anledning til å leie lokalet senere.

