
BRUG AF FÆLLESHUSET 
Reservation og leje af fælleshuset: 
Merete (16) står for reservation og leje af fælleshuset. På Ulfbuens hjemmeside kan man 
se kalenderen med reserverede dage. Via hjemmesiden er der også link til mail og beta- 
lingsinformation. Benyt denne mail ved kontakt til Merete: leje@ulfbuen.dk. Reservation 
og betaling kan også ske personligt hos Merete (16), dog ikke lørdag og søndag. 

Priserne for leje er som følger: 
- Hverdage koster det ikke noget, at leje fælleshuset. 
- Fredag, lørdag koster pr. dag kr. 200,- 
- Søndag koster kr. 50,- 
- For fredag og lørdag koster tilsammen kr. 300,- 
- For lørdag og søndag koster tilsammen kr. 225,- 
- For fredag, lørdag og søndag koster tilsammen kr. 325,- 
- Helligdage afregnes som søndag 

 
Ved reservation skal betales 500 kr. i depositum. Bruger man huset meget, kan deposi- 
tum blive stående fra gang til gang. Depositum tilbagebetales ikke, f.eks. hvis det er nød- 
vendigt med ekstra rengøring eller der er sket skader på inventar i huset. 

Lejeperioden er fra kl. 10.00 til 10.00. 
 
Lån af service i aflåste skabe: 
Hvis du vil gøre brug af det service, som står i de aflåste skabe skal du henvende dig til: 
Rikke (24) eller Annette og Bjørn (36). Husk at gøre det i god tid før dit arrangement! 
Der er service til 20 personer i hvert skab. 

Det koster 300 kr. i depositum for et skab og 600 kr. for  begge skabe, som naturligvis 
betales tilbage, hvis alt er intakt efter brug. Når du er færdig med at leje fælleshuset, be- 
des du aflevere nøglen tilbage umiddelbart efter til den samme person, som du har betalt 
depositum til. Her afregner du, hvis der er noget, som er gået i stykker. Se inventarlisten i 
skabene med prisliste. Priserne tager udgangspunkt i, hvad det vil koste at købe noget nyt. 
Skulle der mangle noget skrives det på en af de sedler der hænger på skabsgavlen. 

 
Praktisk information: 
Varmen tændes på kontakten ved døren ind til depotrummet. Varmen er tændt når den 
røde lampe lyser. Der er tændt i ca. 6 timer. 

Udluftning tændes på kontakt ved døren ud til værkstedet. 

Stole skal stilles rundt om bordene, ekstra stole  stables med maks. 4 stk. 
 
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af os. 
God fornøjelse! 
Fælleshusudvalget 

April  2017 
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