Afdelingsbestyrelsen for afdeling 6065 Händelsvej & 6084 Grønrisvej
Sydhavnen 02. maj 2016

Varsling vedr. lejeperioder af fælleshuset
Gældende pr. onsdag 01. juni 2016.
Reservationer der er foretaget FØR dette varsel opsættes, følger de lejeperioder der var gældende
på det tidspunkt de blev foretaget.
Alle reservationer foretaget EFTER dette varsel opsættes følger nedenstående lejeperioder.
Nøglebrikken man får udleveret virker i tidsrummet, på dagen fra kl. 10:00 til dagen efter kl. 08:00
Ophold i fælleshuset uden for lejeperioden afregnes som ekstra dags leje til kr. 400 uanset dag.
Leje periode

Nøgle hentes
Fælleshuset er
Fælleshuset er
Pris for at leje
på kontoret
til rådighed fra
til rådighed til
fælleshuset KR.
Mandag
Senest mandag
Mandag kl. 10:00
Tirsdag kl. 08:00
300
Tirsdag
Senest mandag
Tirsdag kl. 10:00
Onsdag kl. 08:00
300
Onsdag
Senest tirsdag
Onsdag kl. 10:00
Torsdag kl. 08:00
300
Torsdag
Senest onsdag
Torsdag kl. 10:00
Fredag kl. 08:00
300
Fredag
Senest torsdag
Fredag kl. 10:00
Lørdag kl. 08:00
300
Lørdag
Senest fredag
Lørdag kl. 10:00
Søndag kl. 08:00
400
Søndag
Senest fredag
Søndag kl. 10:00
Mandag kl. 08:00
400
Hel weekend
Senest fredag
Fredag kl. 10:00
Mandag kl. 08:00
700
Udlejning til beboermøde o.l. for andre 3B Sydhavns afdelinger, samt erhvervslejemål
KUN på hverdage – kr. 500 pr. dag.
Depositum ved alle ovenstående udlejninger udgør kr. 1.000 pr. udlejning
Såfremt depositum ikke kan dække evt. skader / mangler, vil lejer blive opkrævet differencen.
Nøglen til fælleshuset afhentes på ejendomskontoret, i normal åbningstid, senest som angivet i
skemaet og ikke tidligere end 3 dage før man har lejet fælleshuset.
Udlejning af fælleshuset følger reglementet der kan ses på vores hjemmeside www.hgvej.dk
Reglementet kan i særlige tilfælde udleveres via ejendomskontoret i normal åbningstid.
Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til denne varsling, bedes du rette henvendelse til
afdelingsbestyrelsen. Enten via seddel i postkassen ved ejendomskontoret eller kontaktformularen
på vores hjemmeside www.hgvej.dk under fanen AFDELINGSBESTYRELSEN.

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen
1-6065 / 1-6084
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