AB Nyrnberggården.
Til alle beboere.

Leje af fælleslejlighed, samt benyttelse af fælleslokale og af foreningens telte til private
arrangementer.
Fælleslejlighed:

Det er nu igen muligt at leje fælleslejligheden, dog på lidt andre vilkår end tidligere, da der pga
COVID 19 vil blivet foretaget en rengøring efter hvert besøg. Prisen for den er 500 kr som vil blive
lagt oven i lejeprisen på 250. pr dag. Da der skal være plads til rengøring vil vi kun udleje i
forudbestemte perioder.
1. 5 dage fra tirsdag til søndag. Her er den samlede pris 1500 kr.
2. 2 dage fra tirsdag til torsdag. Pris 900 kr
3. 2 dage fra fredag til søndag. Pris 900 kr
Reservation, nøgleudlevering osv hos viceværterne.
Telte:
Fra 8.juli vil det atter være muligt at låne foreningens telte til private arrangementer.
Benyttelsen skal dog ske på forsvarlig måde og hensynstagen, herunder til de retningslinier for god
hygiejne, afstand og forsamlingsforbud som anbefales.
Der skal også tages hensyn beboererne, så de også kan nyde sommerdagene, både i gårdene og
i deres lejligheder. Mange går sommeren i møde uden altan og der skal være plads til alle.
Det er derfor også et krav at der ikke larmes unødvendigt, fx med store musikanlæg, at der
overhovedet ikke spilles musik efter 22, og at der er totalt lukket ned senest kl. 24. Dette fredag og
lørdag, alle andre dage skal der være totalt lukket ned kl. 22.00.
Viceværternes sikkerhed er vigtig. Telt, stole osv. er man selv ansvarlig for at afhente og aflevere i
et dertil indrettet kælderrum. Viceværterne vil heller ikke assistere ved opsætning, nedtagning eller
oprydning.
Aftale om lån aftales med viceværterne, som også udleverer nøgle til kælderrum.
Ved lån forpligtiger man sig til at passe på tingene og rydde op efter sig. Såfremt dette ikke er
tilfældet vil man kunne forvente en ekstra regning.
Bestyrelsen forbeholder sig sin ret til at indstille muligheden for udlån, såfremt der ændres i
retningslinier vedr forsamlingsforbud, eller at det viser sig at den nødvendige hensynstagen til
andre beboere ikke er til stede.
Fælleslokalet
Vi vil få lokalet rengjort så det atter kan lånes til mindre arrangementer i dagtimerne, børne
fødselsdage osv. Der vil pga Coronaen indtil videre blive opkrævet for en rengøring efter brug.
Pris 500 kr. Aftale om lån af lokalet hos viceværterne.
Venligst
Bestyrelse og viceværter.

