
Ordensreglement for lån af AB Carlas fælleslokale 
 
I bestræbelserne på en opretholdelse af et pænt og brugbart fællesrum, bedes brugere af 
lokalet læse og overholde nedenstående retningslinjer: 

  

Brugsret: 

Lokalet er kun til brug for foreningens andelshavere samt deres gæster. 

  

Formål:  

-          Sammenkomster uden høj musik, med naturlig hensyntagen til overboerne, i 
tidsrummet mellem kl. 1000 og 23.00 (Undtagelse for A/B Carla’s 
foreningsfester) 

-          TV 

-          Hobbyaktiviteter (ikke musik- og udøvelse med støjgener for foreningens andre 
beboere) 

-          Møder 

  

Reservation af A/B fælleslokale: 

Skal ske på skemaet i fælleslokalets køkken. Såfremt lokalet er reserveret, kan lokalet 
ikke anvendes af øvrige beboere i det angivne tidsrum. Ved reservation bedes anført om 
arrangementet er åbent eller lukket for deltagelse af foreningens andre andelshavere. 
Hver andelshaver kan som udgangspunkt maksimalt reservere lokalet én weekenddag 
(fredag/lørdag/søndag) pr. måned. 

  

Skader: 

Såfremt møbler, installationer eller andet inventar beskadiges eller bortkommes, er 
brugeren erstatningsansvarlig. Andre skader og manglende rengøring i henhold til 
gældende regler (se tilhørende tjekliste) udbedres og udføres på brugerens regning, og 
kan i tilfælde af misbrug af lokalets faciliteter medføre udelukkelse for brug af lokalet. 



  

Bestyrelsen henstiller til at der vises normal sund fornuft og hensyn, ved brug af 
foreningens fælleslokaler! 

  

BESTYRELSEN HENSTILLER TIL AT FØLGENDE REGLER OG OPG AVER OVERHOLDES 
OG UDFØRES EFTER ET ARRANGEMENT :     

�     Lokalet skal forlades rengjort, ryddet og afløst senest kl. 12.00 næste dag 
(kontakt evt. næstkommende bruger) 

�     Stole skal ryddes til side og stables (se opstillingsplan) 

�     Borde tørres af og stilles som da man overtog lokalet (se opstillingsplan) 

�     Støvsugning foretages i begge lokaler 

�     Toilettet og køkkenet rengøres og gulvet vaskes begge steder 

�     Al opvask skal være færdiggjort og service sat på plads 

�     Vasken rengjort for eventuelle madrester eller lignende 

�     Skraldespandene i både køkken og toilet tømmes og affald bæres til containerne i 
gården 

�     Køleskabet ryddes for alle mad- og drikkevarer og rengøres herefter 

�     Brugerens egne viskestykker og klude fjernes 

�     Bortskaffelse af flasker 

�     Opvaskemaskinen tømmes for vasket service 

  

Den sidste bruger af lokalet har også ansvaret for at ovenstående er overholdt! 

  

  

 


