
 
 

Selskabslokalet 

Abildgårdsvej 40B 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beboerhuset på Abildgårdvej 40B er opført i 2009. Huset er opført i ét 

plan med foyer, lounge område, festlokale og køkken samt diverse vel-

færdsrum. Lokalet kan huse 70 personer og indeholder: 

 26 borde (6 stk. 80x180, 20 stk. 80x120) 

 108 stole 

 2 børnestole 

 1 projekter 

 Service til 70 pers. 

 

Vi er glade for at kunne udleje dette lokale til dig - pas godt på det! 

 

Musik og anden støjende adfærd skal ophøre senest kl. 01.00 af hen-

syn til naboerne. Forstærkeranlæg må ikke benyttes. 

 

Brug af kanel, peber og lign. indendørs samt affyring af fyrværkeri ved 

lokalerne er ikke tilladt.  

 

Ved evt. misligholdelse af lokalerne, støjende adfærd eller omgåelse af 

ovennævnte bestemmelser, er lejeren indforstået med, at man fremti-

dig kan formenes adgang til leje af festlokale i boligselskabet.  

 

Lokalet er røgfrit. Der må ikke medbringes husdyr. 



 
 
 
 
 
Efter endt brug afleveres huset i rengjort stand  
 

 Alt service skal rengøres og sættes på plads  

 Alle borde og stole skal rengøres og afleveres som modtaget  

 Køleskab og fryser skal IKKE slukkes  

 Køkkenet rengøres – HUSK alle hårde hvidevare  

 Opvaskemaskine tømmes for evt. madrester 

 Toiletter og håndvaske rengøres  

 Der skal tørres støv af overalt  

 Alle gulve støvsuges og vaskes  

 Rengøringsmidler mm. findes i rengøringsskab  

 
 

Al affald og flasker fjernes og anbringes i molok (underjordisk affalds-
system) ved Abildgårdsvej 35.  
 

OBS: Hvis ovenstående punkter ikke er udført tilfredsstillende påføres  

et gebyr for manglende rengøring.  

 

Nøglen skal afleveres på kontoret, Lindholm Søpark 4, dagen efter fe-

stens afholdelse senest kl. 10. Udenfor kontorets åbningstid kan nøg-

len afleveres i kontorets postkasse. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
NØDHJÆLP 
  
Ved et AKUT OPSTÅET PROBLEM udenfor 
ejendomsfunktionærens normale arbejdstid, 
kan vagten hos Dansk Bygningskontrol A/S 
kontaktes på tlf. 7228 2819.                                                                   
  
Ved opkald til vagttelefon skal du oplyse,  

at du bor til leje hos Sundby-Hvorup Boligsel-

skab.  

 

 

 

NÆRMESTE HJERTESTARTEREN ER  
PLACERET ABILDGÅRDSVEJ 40 B  
PÅ VÆGGEN TIL VENSTRE FOR  
INDGANGEN TIL VASKEHUSET. 


