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HUSORDEN

Formålet med denne husorden er at skabe tryghed for beboere og

gæster, samt bes§tte huset og dets omgivelser.

Du og dine gæster

Der må ikke afspilles så høj musik, at det er til gene for naboerne.

Der må ikke spilles musik for åbne døre ogvinduer.

Ved udluftning skal der slukkes for musikken imens.

Vært/lejer har det fulde ansvar for egen og gæsters adfærd.

Regler for al koholservering skal overholdes fu ldstændigt.

Bortvisning kan foretages iht. § 10 i vedtægterne.

Huset inde oq ude

Huset skal afleveres i samme stand som det modtages.

Oprydning ogrengøring foretages som beskrevet i lejekontrakten.

Der er totalt rygeforbud i lokalerne.

Evt. rygning foregår udenfor, cigaretskod må kun kastes i kummerne

udenfor.

Efter brug skal møblerne stilles som vist på plancherne, og gardiner

skal trækkes for.

Flugtveje må ikke spærres.

Husdyr må ikke medtages.

Parkering kun på det asfalterede område.

Naboerne

Husets brugere og gæster må på ingen måde være til gene for de

omkringboende.

Der skal være ro i huset efter kl. 23.



REGLER FOR ALKOHOLSERVERI NG

Ved aKiviteter for beboerne.

Det er ikke tilladt at sælge/servere alkohol, når børn og unge under

78 år deltager.

Ved arrangementer for voksne kan der sælges/serveres alkohol efter

aftale med bestyrelsen.

Stærk alkohol er ikke tilladt.

Alkoholbevilling

Ved salg af alkohol ved aktiviteter og events, skal arrangøren skaffe

sig spiritusbevilling hos politiet.

Ved udlejning til private arrangementer.

Al alkoholservering foregår under værtens ansvar.

GOD FORNØJELSE I HUSET

Venli§ hilsen
Afdelin§sbestyrelsen



LEJE AF HUSET TIL PRIVAT BRUG

Hvor henvender jeg mig?

Hos Vesterports admin istration.

Er der soecielle krav?

Ja, lejer skal være bosiddende i afdeling 4.

Hvad koster det at leie?

Prisen afhænger af, hvor længe - se priser herunder.

ANVENDELSE AF HUSET TIL ARRANGEMENTER
FOR BEBOERE I AFD. 4

Hvor henvender ieq mig?

Hos afdel i ngsbestyrelsen.

Hvad koster det at anvende?

lngenting - det er gratis for beboerne.

Er der specielle krav?

Ja, man skal være bosiddende i afdeling 4'

Hvis der er deltagere, som ikke bor i afdelingen, skal disse betale et
passende beløb.

Dette gælder dog ikke ved juletræs- o§ fastelavnsfest.

Boligforeningen Vesterport, Abildgårdsvej 35, 9900 Frederikshavn, Afdeling 4 Mølleparken

Lejeperiode Leje Depos. I alt

Almindeliq leie 700,- 700,- 1.400,-

Korttidsleie, hverdaqe 24 limer 350,- 350,- 700,-

Korttidsleie. hverdaqe 12 timer 175,- 175,- 350,-

Korttidsleie. hverdaqe 6 timer 1 50,- 150,- 300,-


