
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Information om leje af beboerhuset 
 

 

Åhavevej 1, afd. 41 

8500 Grenaa 
 



Huset stilles til rådighed for boligselskabets beboere i afdeling 41. Lokalet kan kun lejes 
af beboerne, som har det fulde ansvar for lejemålet og som selv skal være med til fe-
sten.  
 

Selskabslokalet er på 48 m2. Hertil kommer 1 toilet med bruseplads. Derudover er der et 
godt udstyret køkken. 
 

Hele huset er røgfrit, gælder også E-cigaretter. 
 
 

Lokaleoversigt: 
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Der er borde og stole samt service til 48 personer. 
Lokalet er indrettet med lyse vægge, gardiner, belysning – som alt sammen danner 

gode rammer for en fest eller lign.   
 

Køkkenet er indrettet med komfur m. kogeplader og ovn samt køleskab med lille fry-
ser. Der er lidt gryder, pander og lign. Der findes fuldautomatisk industriopvaskema-

skine m/ automatisk doseringsanlæg til sæbe og afspændingsmiddel – Husk, der må 
ikke kommes sulfo i maskinen. 

 
På bagsiden af denne brochure har vi angivet det service og løsøre, man kan dispo-

nere over. 
 

Man skal selv medbringe viskestykker, håndopvaskemiddel, karklude, toiletpapir, 
håndklæder og rengøringsmidler.  

 
Det påhviler brugeren/lejeren at rengøre lokalerne efter endt brug. Der stilles de 
nødvendige rengøringsredskaber til rådighed. I lokalet er ophængt en rengøringsvej-

ledning. 
 

Boligselskabet lægger vægt på, at der gøres ordentlig rent efter brug, således at lo-
kalerne fremstår pæne og indbydende til de næste lejere. 

 

 
 
 
 
 
 



Regler for udlejning 
 
Booking af lokalet sker ved henvendelse til B45. 
 

Udlejning sker i den rækkefølge, som bestillingerne indgår. Derefter udarbejdes en skriftlig 
lejeaftale på boligselskabets kontor, Engdalen 2, Grenaa. Betaling skal finde sted samme 

sted. 
 
Det er lejerne, som er ansvarlig for leje af lokalet og det lejede. Det samme gælder for 

gæsternes adfærd. Lejeren bør vise hensyn overfor naboer til lokalerne og undgå unødig 
høj musik og støjende adfærd. 

 
Evt. porcelæn m.v., der er gået i stykker betales til B45 – ligeledes betales for mangel-
fuld rengøring.  

 

 
 

 
 

 

Priser for leje af festlokalet: 
 

 Leje pr. døgn fra kl. 12.00 til næste dag kl. 12.00 kr.  350,00  
  

 Efterfølgende dag fra kl. 12.00 til kl. 12.00  kr.  100,00    
  

 Weekend fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 12.00 kr.  500,00  
 

 Korte arrangementer (max. 8 timer)  kr.  100,00 
 

 
 
Lejen betales forud på boligselskabets kontor - senest hverdagen før udlejningen. 

 

 
 

Flag: 
I afdelingen er der flagstang nær fælleshuset, samt et flag som ligger i fælleshuset. 

Ønsker man i forbindelse med fest, fødselsdag eller lign. at få flaget hejst, må man selv 
sørge for dette.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inventarliste 
 

Selskabslokalet er beregnet til 48 gæster. 
 

Service, inventar og løsøre: 

 
 

Antal 
48 rødvinsglas   

48 hvidvinsglas 
48 portvinsglas 

48 snapseglas 
48 ølglas 

48 vandglas 
48 flade tallerkner 

48 frokosttallerkner  
48 dybe tallerkner 

48 kagetallerkner 
48 underkopper 

48 kopper 

48 spisegafler 
48 spiseskeer 

48 knive 
48 teskeer 

12 pålægsgafler 
 6 sauceskeer 

1 brødkniv 
1 kødkniv 

1 skrællekniv 
1 grøntsagskniv 

1 ostehøvl 
2 proptrækkere 

2 oplukkere 
3 grydeskeer 

1 piskeris 

1 dejskraber 
5 kagespader 

1 dåseåbner 
2 bottle Pilot 

 
 

 

 

Antal 
4 suppeterriner 

6 små hvide skåle 
1 gryde 5 l. 

2 suppegryder 
1 stegepande 

8 brødkurve 
2 termokander, the 

7 termokander, kaffe 
6 kartoffelskåle 

6 sauceskåle 
6 rødkålsskåle  

6 sukkerskåle 

6 flødekander 
18 lysestager 

12 askebægre 
8 sæt salt og peber 

2 skærebrætter 
6 karafler 

6 glasskåle 
18 små glasskåle 

6 ovale bakker + 1 rund 
2 lagkagefade 

 
Øvrigt tilbehør: 

2 kaffemaskine (3+1 ltr.) 
7 borde 80 x 160 

48 stole 

1 komfur m. ovn 
1 køleskab m. lille fryser 

1 opvaskebalje 
2 opvaskebørster 

1 bestikkasse 
1 opvaskemaskine + 3 kurve 

1 støvsuger 
1 kost, skrubbe, spand, svabe.

 
 


