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Generelle lejeregler

Generelt

Fælleslokalet er beliggende i kælderen under Göteborg Plads. Indgang for gæster skal ske via porten ved. Skt.
Petersborg Plads nr. 2. Der er opsat ringeklokke til højre for porten, som er tilknyttet fælleslokalet således, at
værten kan komme ud og åbne for gæsterne. Det er af sikkerhedshensyn ikke tilladt at lade porten eller
opgangen i Göteborg Plads 8 stå åbne for gæster.

Lokalet er udstyret med borde, stole og service til 60 personer.

Der er køkken med 2 kogeøer og 2 ovne. Der er diverse udstyr i køkkenet.

Fælleslokalet administreres af Newsec Datea og Green Circle for Ejerforeningen Harbour Park Copenhagen.

Lokalet må maksimalt benyttes af 60 personer.

Fælleslokalet kan lejes af ejer eller registreret lejer af ejerlejlighed i Harbour Park til afholdelse af private
arrangementer. Erhvervslejemål i Harbour Park kan ligeledes ansøge om leje af lokalet, hvis det fremgår, at
lokalet ikke benyttes til direkte erhvervsmæssigt formål.

Foreninger der ikke har et kommercielt sigte kan ligeledes ansøge om leje. Foreningen skal dog have
tilknytning til ejerforeningen. Ansøgninger behandles i så fald af bestyrelsen.

Bestyrelsen fastsætter leje og depositum. Beløbet er oplyst på ejerforeningens website og fremgår af
lejekontrakten. Bestyrelsen kan beslutte at lokalet udlejes uden betaling ved fællesarrangementer for beboer i
ejendommen eller ved formål af almen karakter.

Lejen af fælleslokalet løber fra kl. 10.00 til næste dag kl. 10.00. Eller efter nærmere aftale som fremgår af
lejekontrakten.

Der er specielle regler for at leje fælleslokalet den 31. december.

Der skal under afholdelse af arrangement i fælleslokalet tages hensyn til beboerne i ejendommen.
Arrangementer skal afsluttes kl. 02.00 fredag, lørdage og på hverdage før en helligdag.

På øvrige dage skal arrangementer afsluttes kl. 24.00. Oprydning og rengøring må finde sted efter det
tidspunkt, såfremt det kan foregå uden støj.

Ved opsætning og oprydning af borde skal disse altid løftes og IKKE trækkes henover gulvet, da trækken
henover gulvet både skader fliser og kan høres meget tydeligt i de overliggende lejligheder.

Af lejekontrakten fremgår det, hvem der er ansvarlig for mangler og skader.

Green Circle modtager nøgler og noterer evt. skader, mangler med mere på lejekontrakten. Tvister om
rengøringen, skader og mangler afgøres af bestyrelsen. Bestyrelsen kan vedtage at få udbedret rengøring,
skader, mangler med mere for lejers regning og dette vil blive fratrukket depositummet.



Leje af fælleslokale i ejerforeningen
Harbour Park Copenhagen

3

Nøgler

Som hovedregel udleveres nøgler senest dagen før i lejers postkasse af Green Circle.  Dog kan der hvis
lokalerne ikke benyttes dagene forinden aftales, at nøglerne udleveres tidligere. Green Circle kan i så fald
koordinere med bestyrelsesmedlem Lotte Kiørboe.
Nøglen skal returneres af lejer senest kl. 11.00 dagen efter leje af lokale. Nøglen afleveres i en kodeboks
placeret i cykelkælderen.

Leje og depositum skal være indbetalt til Newsec Datea forud for leje af fælleslokalet, og indbetaling er en
forudsætning for nøgleudlevering.

Service og rengøring

Det er lejers pligt at kontrollere, at inventar og service afleveres i samme antal og stand som ved modtagelse.

Fælleslokalet inkl. toilet og yderområde skal afleveres rengjort. Dette inkluderer også hvidevarer og service.
Borde og stole skal stilles i depot, således at lokalet er ryddet.

Musik og støj

Der må spilles musik, så længe dette ikke er til gene for de omkringboende, på fredage og lørdage skal
musikken slukkes kl. 02:00.
Dørene til fælleslokalet skal holdes lukket, når der spilles musik, eller synges i fælleslokalet. Ophold udenfor
fælleslokalet skal ske i begrænset omfang (fx ved rygning) og må ikke være støjende.

Henstilling fra de omkringboende om at dæmpe støjende adfærd skal omgående efterkommes.
Festen skal være slut (og gæsterne have forladt lokalerne) senest kl. 24:00 på hverdage og kl. 02:00 i
weekender.

Bemærk

Det er ikke tilladt at bruge søm, skruer, tegnestifter og lignende.
Grundet brandfare er brug af åben ild ikke tilladt. Levende lys er dog undtaget.

Opskrivning til leje

Hvem kan leje fælleslokalet?

Fælleslokalet kan lejes af ejer eller registreret lejer af ejerlejlighed samt erhvervslejere i Harbour Park til
afholdelse af private arrangementer.

Reservering af fælleslokalet sker ved henvendelse til Newsec Datea/ Ursula Bresemann på urb@newsec.dk

Lejer af lokalet skal være myndig og skal selv være til stede i lokalerne i udlejningsperioden.
Lejer har ansvar for, at udlejningsreglerne overholdes.

En lejer kan overdrage leje af lokalet til anden lejer, hvis vedkommende er berettiget til at leje lokalet. Eventuel
overdragelse skal meddeles bestyrelsen senest 1 uge før lejen.

Fælleslokalet kan reserveres 1 år forud.
Reservationen kan opsiges. Ved opsigelse 1 måned forud for lejen, skal der ikke betales for leje af lokale.

Leje 31. December
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Ved leje af fælleslokale 31. december gælder følgende regler:
Det er udelukkende muligt for af ejer eller registreret lejer af ejerlejlighed samt erhvervslejere at leje
fælleslokalet.

Man kan ikke leje fælleslokalet 2 år i træk, med mindre fælleslokalet den 1. december endnu ikke er reserveret.
Man lejer lokalet fra kl. 10:00 den 31. december til kl. 10:00 den 2. januar.

Af hensyn til de omkringboende beboere skal fælleslokalet være forladt senest klokken 03:00 den 1. januar.

Lejen er kr. 2.000,00 og depositum kr. 1.000,00.
Både leje & depositum skal betales indenfor 10 dage efter opkrævning.

Betaling af depositum og leje

Depositum og leje  bliver opkrævet af Newsec Datea
Er lejen ikke indbetalt til tiden, kan lokalet lejes ud til anden side.

Depositum
Pris for beboere og erhvervslejere:
Kr. 1000,00
Pris for 31. december beboere:
Kr. 1000,00

Leje
Leje pr. døgn (kl. 10.00-10.00) kr. 1.000Leje den 31/12 kr. 2.000

Afbud

Op til 1 måned før lejedato er det gratis at melde afbud. Dette skal ske via henvendelse til Newsec Datea/
Ursula Bresemann på urb@newsec.dk

Med mindre lokales udlejes til anden side mistes depositum helt eller delvist, alt efter tidspunkt for afbud.

Pris for beboere og erhvervslejere:
Afbud 2-4 uger før lejedato kr. 500,00
Afbud 0-2 uger før lejedato kr. 1000,00

Efter endt leje

Fælleslokalet inkl. toilet og yderområde skal afleveres rengjort. Dette inkluderer også hvidevarer og service.
Borde og stole skal stilles i depot, således at lokalet er ryddet.
Servicen stilles tilbage hvor det stod da du kom. Der er mærkater på alle hylder, så du kan se hvad der står
hvor.
Evt. ituslået porcelæn mm. stilles frem for at lette optællingen.

Generelt.
- Al affald fjernes
- Gulve støvsuges og vaskes
- Borde og stole aftørres og sættes tilbage i depotet
- Sørg for at køleskab & fryser er tømte og dørene lukkede
- Komfur, ovn og køleskab rengøres
- Alt service afvaskes efter brug, og sættes på plads

Toilet.
- Toilet, håndvask og spejl skal vaskes af. Gulvet skal vaskes.

Nøgler
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Nøglerne til fælleslokalet afleveres senest den efterfølgende dag kl. 11:00, eller efter aftale i kodeboks i
cykelkælderen. Hvis nøglerne mistes eller ikke afleveres rettidigt, omstilles alle låse på lejers bekostning.

Radiatorer

I perioden oktober-april skal alle radiatorer stilles på 2 når fælleslokalet forlades.

Eftersyn

Lejer er velkommen til at deltage i eftersynet.

Deltager lejer ikke i eftersynet, vil den tilsynsførende fra Green Circle’s vurdering være endegyldig og blive lagt
til grund for evt. erstatning af manglende eller ituslået service/inventar, samt evt. mangelfuld rengøring.

Tvister om rengøringen, skader og mangler afgøres af bestyrelsen.
Ved grov misligholdelse af reglerne mister lejeren eller andre fra lejers husstand retten til at leje Fælleslokalet.

Depositum

Depositum tilbagebetales til Newsec Datea, når Green Circle, efter endt leje har godkendt fælleslokalets
tilstand, senest 1 uge efter endt leje.

Nedenstående kan resultere i modregning af depositum:
- Ituslået og/eller manglende service, samt skader på øvrigt inventar og hvidevare.
- Mangelfuld oprydning, rengøring
- Hvis håndværker skal tilkaldes.
- Hvis nøglerne ikke afleveres til tiden, uanset grund

Hvis depositum ikke dækker udgifterne vil regningen blive sendt til lejer.

Klager

Klager over afregningen i forbindelse med udlejningen skal sendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage efter
afregning.

Klager over støj eller andet sendes til harbourparkcopenhagen@gmail.com
Klager vil blive behandlet på førstkommende bestyrelsesmøde

Lejekontrakt for fælleslokale i Harbour Park
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Lejer

Navn

Adresse

Mail / TLF

Konto nr

Lejedato

Betaling

Leje

Depositum

Lejer har fået gennemgået og udleveret regelsæt for leje af fælleslokalet. Lejer skal se til, at ”Husorden” for
Harbour Park overholdes.
Der aftalt følgende særlige forhold:

Lejer dato: Newsec Datea dato:

Aflevering.
Lokalet er gennemgået. Følgende mangler er konstateret:

Depositum med fradrag: kr___________ kan udbetales på oplyst kontonummer.

Lejer dato: Newsec Datea dato:


