
Skovbakken                  

www.ab-skovbakken.dk  Side 1 af 2 

 

 

Udlejning af Skovbakkens beboerlokaler.  

     

 
Skovbakkens afdelingsbestyrelse står for udlejning af de to beboerlokaler, som 

findes her på Skovbakken.  
Udlejning af Beboerlokalet Skovbakkevej 92 varetages af Merete Kjær. 

Henvendelse helst på mail: mekj@ab2010.dk eller tlf. 60482485 efter kl. 16. 
Udlejning af beboerlokalet Præstegården Skovbakkevej 96 varetages af:  

Charles Williams tlf. 47724127 eller 61275243.  
 

 
Begge Lokaler lejes kun ud til beboere i afdeling Skovbakken, Præstegården 

og Møllen.  

Lokalerne lejes ikke ud jul og nytår. 
Lokalerne kan kun lejes til egne private arrangementer, hvis omgåelse af 

reglerne konstateres, vil senere udlejning af lokalet kunne nægtes.  
Lejeren har det fulde ansvar for lokalet samt inventar m.v.  

Lejeren er ansvarlig for at musikken og de deltagendes adfærd ikke er til gene 
for de omkringboende.  

 
Beboerlokalet på Skovbakkevej 92B er på 110 m2 og kan med foldevæg 

opdeles i to mindre lokaler på henholdsvis 70 m2 og 40 m2. Der må max være 
50 personer. 

I tilknytning til lokalet er et anretterkøkken og et depotrum med køleskab. 
I køkkenet er elkomfur, mikrobølgeovn, opvaskemaskine, køle/fryseskab og 

kaffemaskine og 2 mindre gryder. 
Der er komplet service til 50 personer. 

Lejer skal selv medbringe musikanlæg, håndklæder, viskestykker, karklude, 

køkkenrulle, toiletpapir m.v. 
 

Leje og depositum 
Lokalet kan lejes enten hverdage, hele weekenden eller til (specielle 

arrangementer fra mandag til torsdag i tidsrummet fra 10.00-15.00.)  
Specielle arrangementer er f.eks. børnefødselsdage m.v.  

 
Hverdage:   

Lokalet lejes for et døgn mandag til torsdag. Tidspunkt aftales individuelt. 
Lejeprisen udgør 1.200,00 kr. samt depositum på kr. 1.000,00 kr. 

Ønsker man at leje lokalet mere end et døgn, er prisen 500,00 kr. pr. 
efterfølgende døgn. 

Ønsker man at leje lokalet til et specielt arrangement, er prisen 500,00 samt 
depositum på kr. 1.000,00 og kan kun lejes fra mandag-torsdag. 
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Weekender:   

Lokalet lejes fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 8.00. Perioden kan ikke 
opdeles. 

Prisen udgør 1.500,00 kr. samt depositum på 1000,00 kr.   
Ønsker man at leje lokalet udover weekenden, er prisen 500,00 kr. pr. døgn. 

 
Depositum udgør 1000,00 kr. der tilbagebetales fuldt ud, såfremt lokalerne 

efter endt brug afleveres i samme stand, som ved lejemålets påbegyndelse. 
Depositum skal være indbetalt senest 14 dage efter bestillingsdatoen. 

Lejen skal være indbetalt senest 1 uge før lejemålsdatoen. 
 

 
Beboerlokalet Præstegården kan lejes ud til max. 25 personer. 

 

Leje og depositum 
Lokalet kan lejes enten hverdage, hele weekenden eller til (specielle 

arrangementer fra mandag til torsdag i tidsrummet fra 10.00-15.00.)  
Specielle arrangementer er f.eks. børnefødselsdage m.v.  

Hverdage:   
Lokalet lejes for et døgn mandag til torsdag. Tidspunkt aftales individuelt. 

Lejeprisen udgør 200,00 kr. samt depositum på kr. 1.000,00 kr. 
Ønsker man at leje lokalet mere end et døgn, er prisen 300,00 kr. pr. 

efterfølgende døgn. 
Ønsker man at leje lokalet til et specielt arrangement, er prisen 500,00 samt 

depositum på kr. 1.000,00 og kan kun lejes fra mandag-torsdag. 
Weekender:   

Lokalet lejes fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 8.00. Perioden kan ikke 
opdeles. 

Prisen udgør 500,00 kr. samt depositum på 1000,00 kr.   

Ønsker man at leje lokalet udover weekenden, er prisen 300,00 kr. pr. døgn. 
 

Depositum udgør 1000,00 kr. der tilbagebetales fuldt ud, såfremt lokalerne 
efter endt brug afleveres i samme stand, som ved lejemålets påbegyndelse. 

Depositum skal være indbetalt senest 14 dage efter bestillingsdatoen. 
Lejen skal være indbetalt senest 1 uge før lejemålsdatoen. 

 
 

 
Med venlig hilsen 

Skovbakkens Afdelingsbestyrelse 
1. januar 2016 
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