UDLEJNING AF FÆLLES HUSET SKOVFOGEDVÆNGET 20

Er du bosiddende i Karlsgave afsnit I - II – III
Kan du leje fælleshuset hos
Jonna Lundahl Voss, Skovfogedvænget 6A
Onsdage mellem 18.30 og 19.30
Der tages forbehold for evt. sygdom eller ferie 

Eller ved at sende en mail til
karlsgave@gmail.com
Du kan tidligst blive skrevet op til leje af fælleshuset
1 år før den leje dato du ønsker 
***********************
Dog kan du blive skrevet op fra den 4. april 2018
Til konfirmation i 2019 det kan du på 3 af følgende måder 
Du kan rette henvendelse hos mig i åbningstiden
Eller lægge en seddel i min postkasse.
Eller skrive til mig, på min mail adresse
Der skal stå fornavn, efternavn, adresse, telefon nummer samt leje dato
Hvis du vælger at skrive en mail, kan du gøre dette fra efter midnat
Onsdag den 4. april 2018 Det går efter ”først til møllen” princippet”
Den der skriver først, får den ønskede dag/dato
Der bliver kigget på klokkeslettet på mailen, når jeg modtager den.
************************

Det koster 1000 kroner i leje og 500 kroner i depositum.
Du får nøglen i din postkasse, så du kan gå ind dagen før leje datoen
Og nøglen skal afleveres dagen efter.

Skal du holde børnefødselsdag / morgenbord
Mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.
Med en maksimal varighed på 6 timer, kan du leje fælleshuset for
300 kroner + 500 kroner i depositum (pris indeværende år)
500 kroner + 500 kroner i depositum (pris pr. 1 januar 2018)
Du får nøglen så du kan gå ind samme dag
og du skal være ude samme dag
************************
Du kan låne fælleshuset (hvis det ikke er optaget i forvejen) til kaffebord efter
bisættelse/begravelse det er gratis.
***********************

DU SKAL IKKE MEDBRINGE PENGE NÅR KONTRAKTEN UNDERSKRIVES,
DU VIL FÅ ET KONTO NUMMER DER SKAL OVERFØRES TIL OG DET STÅR PÅ
LEJEKONTRAKTEN SOM DU FÅR UDLEVERET EFTER UNDERSKRIFT.

Venlig hilsen
Jonna Lundahl Voss

