
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen.  

ORDENSREGLEMENT FOR LEJE AF FESTLOKALET 

 Alle beboere i ABKV har ret til at leje festlokalet, både andelshavere og lejere.  

 

 Når man lejer festlokalet, gælder de samme ordensregler, som når man opholder sig i sin 

lejlighed eller andre steder på ejendommen.  

 

 Som lejer af lokalet har man også ansvar for at ens gæster opfører sig ordentligt og tager 

hensyn til andre beboere. 

 

 Det er ikke tilladt at udlevere nøglen til festlokalet, til en person der ikke er beboer i ABKV. 

Bortkommer nøgldn skal lejeren af lokalet betale 3.500 kr. for nye nøgler.  

 

 Festlokalet skal, efter endt lejeperiode, afleveres rengjort og tømt efter anvisningerne på 

rengøringslisten. Er festlokalet ikke rengjort tilfredsstillende, efter rengøringslisten, vil man 

blive trukket 500 kr. i depositum.  

 

 I ABKV sortere vi vores affald, når man lejer festlokalet er man ligeledes forpligtet til at 

sortere affaldet. Man skal også selv sørge for at affaldet er smidt korrekt ud inden man 

aflevere lokalet.  

 

 ABKV stiller rengøringsmidler, samt salt og afspændingsmiddel til opvaskemaskinen, til 

rådighed. Når man lejer lokalet bedes man benytte sig ad disse. Bruger man det sidste af 

noget, bedes man informere om det ved aflevering af nøgler efter endt lejeperiode. 

 

 Hvis man lejer lokalet til at holde fest, skal man huske at sætte sedler op i de 

omkringliggende opgange, samt at man skal skrue musikken ned efter kl. 20 på hverdage 

og kl. 22 i weekenden. Efter disse tidspunkter er det heller ikke tilladt at åbne vinduerne. 

 

 Det er ikke tilladt at ryge nede i lokalet eller andre steder i kælderen, og man skal som lejer 

af lokalet huske at samle cigaretskodder op foran nedgangen til kælderen, inden lokalet 

afleveres efter endt leje. 

 

 Hvis man kommer til at ødelægge noget eller noget holder op med at virke, bedes man 

fortælle det når man aflevere nøglen. Alt efter skaden vil man blive trukket i depositum for 

evt. erstatning.  

 

 Skulle strømmen gå skal man henvende sig til festlokale@abkv.dk. 


