
 

 

 

Vi er glade for, at du gerne vil leje vores dejlige beboerhus. I den forbindelse er det nogle ting, vi gerne vil 
fortælle dig. 

Først og fremmest skal du vide, at Trøjborg Beboerhus ikke er et forsamlingshus. Vores primære formål er 
at fremme kulturelle aktiviteter ved bl.a. at tilbyde vores faciliteter og opbakning, og huset bruges dagligt af 
mange forskellige mennesker. Vi har fx aktiviteter som yoga, salsa, poetklub, reggaecafé, babyrytmik, 
kreative workshops, vegetarisk folkekøkken, osv. Der afholdes ofte koncerter i vores øvelokale, og ikke 
mindst er her gode muligheder for at udfolde sine kreative og håndværksmæssige færdigheder i vores godt 
”udsmykkede” værksted, i vores keramikværksted og i upcyclings-lokalet KREA. 

Vi lejer også lokaler ud til private arrangementer – som dit, og det er vi for det meste også rigtig glade for, 
for vi elsker at huset bliver brugt. Når vi lejer lokaler ud, forventer vi dog også, at du behandler dem og 
resten af huset med respekt, ikke spiller musik efter nedenfor nævnte tidspunkter og selvfølgelig efterlader 
alting i ordentlig og rengjort tilstand. Når vi siger dette så udtrykkeligt, er det fordi vi desværre haft en 
række dårlige oplevelser med private lejere, der ikke har overholdt disse regler. 

Hvis en lejer bryder de nedenstående vilkår eller ødelægger lokale/inventar, medfører det tab af 
depositum. Men ligesom du ikke har interesse i, at det sker, vil også vi på alle mulige måder undgå, at det 
bliver nødvendigt. Når vi får klager over for høj musik fra vores naboer, eller når et lokale bliver efterladt 
uden at være blevet gjort ordentligt rent, dræner det os, der alle for energi. Huset drives udelukkende af 
frivillige, der bruger en masse af deres tid og energi på at få stedet til at løbe rundt. Vi vil gerne blive ved 
med at kunne være et kulturelt fristed, og vi vil gerne bevare et godt forhold til vores naboer. 

Derfor beder vi dig om at have os og huset i tankerne, når du afholder din fest, og inden du efterlader 
lokalerne. Og det skal du have tusind tak for! 

Hvis du er interesseret i at vide mere om huset eller de aktiviteter, der finder sted her, er du mere end 
velkommen til at kigge forbi i vores åbningstider (kan ses på opslagstavlen ved hovedindgangen) og tage en 
snak med os eller kigge på vores hjemmeside www.trojborg-beboerhus.dk. 

Rigtig god fest! 

 

 

 

 

Lejer skal være mindst 20 år. Hvis lejer er yngre, skal kontrakten underskrives af en person over 20, der vil 

være til stede under hele afviklingen af arrangementet. 

Aflysning af lejemål sker enten via mail, over telefon eller ved personligt fremmøde. Hvis der er under 1 

måned til datoen for leje, medfører det tab af halvdelen af depositum. Aflysning mellem 1 og 2 måneder 

inden datoen for leje medfører tab af en fjerdedel af depositum. 

OBS! Problemer med lejemålet? 

Ring til Janne på tlf. 42 52 24 25 
(men husk, at også hun kun arbejder frivilligt) 

http://www.trojborg-beboerhus.dk/


 

 

 

Lejer har selv ansvar for at skaffe tilladelser, bevillinger eller licens, fx alkoholbevilling ved salg af alkohol, 

og Koda ved offentlig afspilning af musik eller optræden af musikere. 

 

Parkering i gården er forbudt døgnet rundt, da Falck skal kunne komme til. Kortvarig af- og pålæsning er 

dog tilladt. Trafik til og fra beboerhuset skal foregå i god rod og orden. 

Ved musik må vinduer og døre ud til gården ikke stå åbne. Efter aftale med naboerne skal al musik fredag 
og lørdag være slukket kl. 00:00 eller kl. 23:00 (i Juni, Juli og August), og søndag til torsdag skal al musik 
være slukket kl. 22:00. 

Ophold i gården må kun ske indenfor det indhegnede område. Der må ikke larmes, støjes og skråles 
udenfor.

Rygning er kun tilladt udenfor og stadig kun indenfor det indhegnede område. 

Det er ikke tilladt at overnatte i huset. Der kan forekomme kontrolbesøg. 

Stole stables, borde sættes i depotet (store sal)/op langs væggen (Lille sal). Brugt service opvaskes, 
overflader rengøres, gulve fejes og vaskes med mopperne. Brugte klude, viskestykker og håndklæder 
lægges i vasketøjskurven i værkstedet. De ibrugtagne toiletter rengøres. Skraldespanden tømmes. Hvis 
containeren er fyldt, skal skraldesække ned til affaldssystemet ved vejen. Her bortskaffes også glas. Stort 
pap sættes ved containeren til senere afhentning af storskrald. 

Sluk lyset og lås døren til selve lokalet (hvis Lille Sal: Lås også af til køkkenet). Lås også alle yderdøre, som 
har været låst op i forbindelse med leje af lokalet. 

Nøglen kommes i en kuvert med lejers navn, lokale og dato for leje, og smides i postkassen. 

Medmindre andet er aftalt på kontrakten, skal lokalet være ryddet op, rengjort, låst af og nøglen afleveret 
inden kl. 12 dagen efter leje. 

Efter arrangementet tilbagebetales depositum, når vi har sikret, at oprydning og rengøring er tilstrækkelig, 
og når nøglen er afleveret tilbage. Der kan gå op til 3 uger, inden depositum tilbageoverføres. Vi har intet 
ønske om at tilbageholde depositummet, men da vi alle arbejder frivilligt, kan der godt gå lidt tid. 


