
AAB21´s Fælleslokaler  

 

Regler for anvendelse 
Udlejning og bestilling/reservering 

Leje af fælleslokaler er udelukkende forbeholdt lejere med bopæl i AAB 21. Dog kan bestyrelsen 
vælge at udleje til øvrige afdelinger i AAB, såfremt at arrangement har tilknytning til AAB´s 
virksomhed. 

Fælleslokalerne udlejes ikke til ungdomsfester uden opsyn. 
Bestilling kan ske i bestyrelsens kontortid og ved fremsendelse af mail til adm@aab21.dk 

 

Betaling for lejemålet / Annullering af lejemålet 

Senest 1 uge før lejedato indbetales til AAB21. Depositum er kr. 1000,- som dækker evt. 
misligholdelse af nærværende kontrakt 

Nøgle udleveres i kontortiden onsdagen før udlejningen 

 

Leje periode: 

Ovenstående leje dækker perioden fra kl. 12:00 fredag til kl. 12:00 søndag. Andre lejeperioder 
skal aftales med bestyrelsen. 

 

Overtagelse af fælleslokalerne 

Ved overtagelsen bedes lejer kontrollere, at lokalet er i rengjort stand. 

 

Brug af fælleslokalerne 

Al aktivitet i lokalerne må kun finde sted under hensyntagen til de omkringboende. 

Musik, sang og lignende må kun finde sted for lukkede vinduer og døre. 

Al musik skal slutte senest kl. 02:00. 

Afbrænding af fyrværkeri og støjende adfærd udenfor lokalerne er ikke tilladt. 

Lejeren skal drage omsorg for, at alt er lukket og slukket ved arrangementets afslutning. 

 

Aflevering af fælleslokalerne 

 

Lokaler og inventar m.v. skal efter brugen afleveres i ryddelig stand senest kl. 12:00. 

 

Det specificeres herved hvad der menes med ryddelig: 

• Køkkenbord inkl. vask og kogeplader aftørres og rengøres 
• Vægfliser i køkken aftørres 
• Bestik og service skal være rengjort og placeret på sin plads 
• Opvaskemaskinen - tømmes og aftørres ind- og udvendigt - filteret skylles 
• Køleskabe - tømmes og aftørres ind- og udvendigt 
• Ovn inkl. bradepande og riste rengøres 
• Håndvaske & toiletter 
• Spejle skal være pudset 
• Borde tørres af og klappes sammen 
• Stolene stables 
• Alle gulve fejes og vaskes 
• Skraldespande tømmes 
• Flasker & glas fjernes i sin helhed 
• Restaffald anbringes i normale affaldsbeholdere i gård 
• Såfremt der ikke er plads, bortskaffes resterende affald - uden undtagelse - af lejer. 
• Flag m.v. placeret i gård eller indgang til Ø 119 fjernes 
• Ude arealet foran trappe/langs fælleshuset gennemgås og cigaretskodder, tomme 

flasker m.v. fjernes. 
 

Nøgler afleveres i kontorets postkasse (Østerbrogade 119, kælderen) 

 

Lejers ansvar 



Den ansvarlige lejer skal være til stede under hele arrangementet. 

Lejer er altid erstatningspligtig for eventuelle skader på lokaler og interiør samt for bortkomne 
ting, ligesom lejer er ansvarlig for at beboerlokaler er afleveret som beskrevet. Er dette ikke 
overholdt, kan bestyrelsen via ekstern arbejdskraft foranledige det manglende udført. 

Ved beskadigelse af service, inventar og lignende opkræves en erstatning på basis af 
genanskaffelsesprisen. 

 

Eventuelle skader, fejl og mangler meddeles til bestyrelsen på adm@aab21.dk 

 

Overtrædelse af nærværende regler kan medføre at retten til at leje fælleslokalerne bortfalder. 

 

Toiletforhold 

Det bemærkes at der ikke må urineres i gården. Pissoir bag skraldespande kan anvendes. 
Såfremt toilet i fælleslokaler er ude af drift kan toilet i kælder opgang C2/C4 anvendes. 

 

AAB21s ansvar i forbindelse med fælleslokaler 

Eventuelle mangler ved fælleslokaler godtgøres ikke. Lejer må tage fælleslokaler i syne før 
anvendelse og gode råd om forbedringer modtages gerne hos bestyrelsen på adm@aab21.dk 

 

 

Udarbejdet marts 2012 

Vedtaget af bestyrelsen i AAB21 - marts 2012 


