Udlejningspriser pr. 2016
Hel sal m/køkken
Halv sal m /køkken

Folkets Hus i Snogebæk
kr. 1750

-

1400

Hel sal u/køkken

-

1400

Halv sal u/køkken

-

1400

Udlejning til møder (4-6 timer)
Hel Sal

kr. 1000

Halv sal

-

600

Køkken

-

400
Hovedgade 12, Snogebæk, 3730 Nexø

Priserne er inkl. rengøring
Booking: Tlf. 24 23 08 72
Fremviser/lærred og elektronisk piano kan
lånes
Wi-Fi adresse: Folketshus, kode 56488872

Foreningen har mange aktiviteter året rundt.
Følg med på vores hjemmeside og Facebook
Hjemmeside: http://snogebæk-borgerforening.dk facebook Snogebæk Borgerforening

Der må ikke spilles musik for åbne døre og
vinduer

Velkommen til Folkets Hus
Tak for at du/I lejer vores hus
Denne folder er en vejledning til dig/Jer som lejere

Huset lejes fra kl. 08.00 - kl. 06.00 dagen efter,
hvis ikke andet er aftalt.
Der er plads til 80 - 90 personer i salen.
Handicaptoilet, puslerum og høje børnestole findes
Køkkenet:
I køkkenet er der service til samme antal
Vær venlig sæt service m.v. på rette plads (se
mærkater)
Husets service må ikke hjemtages eller lånes
Viskestykker og karklude er til fri benyttelse og
efterlades i vaskekurven
Medtag egen emballage – husholdningsfilm/stanniol/
poser til madrester
Isterninger ligger frosne i fryseren, bruges de, skal de
erstattes med nye poser
Komfuret: Emhætten skal startes og køres ved brug af
komfuret
Opvaskemaskinen: Tænd udsug (rød knap) inden
brug
Alt skal skylles af før brug af maskinen
Glas og bestik skal tørres helt af. Husk at skifte
vandet før vask af glas
Tøm maskinen efter brug!

Rengøring:
Ovn og komfur skal rengøres (ellers kræves ekstra
rengøringsafgift)
Lysestager renses rene for stearin og vaskes
Har I brugt andre lokaler end aftalt, bliver der krævet
ekstra leje.
Ødelæggelse eller skader på inventar meddeles via
SMS’ snarest til mobilnummer 24 23 08 72. Lejere
står selv for erstatning
Priser, ødelagt service:
Glas (uanset hvilket)
kr. 20,Tallerkner, kaffekop, underkop
- 100,Glasskåle, fade
50,Efterlad ødelagt service m.m. på køkkenbordet. Andre
ting, såsom inventar meddeles på tlf. 24 23 08 72
Huset kan have skiftende udstilling af kunst. Evt.
skader meddeles på samme nummer
Salen:
Salen efterlades med stolene stående på bordene
Bordene står på deres pladser (se plan som hænger
på døren i salen)
Efterlades huset/køkkenet ikke i ordentlig stand,
kræves yderligere leje på mindst kr. 500!
Flaske-container og køkkenaffalds-container
findes. Plast, papkasser, flaskepant og dåser skal
lejeren fjerne.

