
Husorden 
Beboerlokalet HEG 7, kld.  

 
Formål: 

Andelshavere kan gratis låne beboerlokalet til private arrangementer. 
 

Beboerlokalet er godkendt og indrettet til max 50 personer,  
dette må ikke overskrides. 

 
Det indskærpes at lokalet ikke må benyttes til støjende fester.  

 
Reservation: 

Reservation af beboerlokalet sker ved henvendelse til sekretariatet, enten på 
mail, telefonisk eller ved personligt fremmøde på ejendomskontoret. Det er 

forbeholdt andelshavere i AB JoJo at låne lokalet.  
 

Det er andelshavers eget ansvar at hente nøgle til lokalet, i ejendomskontorets 
åbningstid. Denne fremgår af hjemmesiden.  

 
Depositum:  

Ved afhentning af nøgle betales et depositum på kr. 500.- 
 

Dette tilbagebetales (med eventuelle fradrag for ødelagt og bortkommet 
inventar)  ved aflevering af nøgle, såfremt lokalet er afleveret rengjort. 

 
Nøgle tilbageleveres snarest muligt efter brug, maksimalt 3 dage efter.  

 
AB JoJo kan afkræve ekstra betaling af andelshaver, hvis depositum ikke kan 

dække de faktiske udgifter ved ødelagte ting eller ekstra rengøring. Dette vil i så 
fald afkræves sammen med den månedlige boligafgift.  

 
Andelshaver kan udelukkes fra at låne beboerlokalet og betalt depositum 

mistes, i tilfælde af overtrædelse af den gældende husorden. 
 

Adgang til lokalet: 
Ved lån af beboerlokalet til private arrangementer er der adgang  

fra kl 8.00 til 21.00 



 
Arrangementer skal afsluttes senest kl 20.00 

 
Det er ikke tilladt at holde porten ind til gården åben, i forbindelse med 

arrangementer. Gæster skal benytte porttelefonen.  
 

Der må ikke overnattes i beboerlokalet. 
 

Lokalet udlejes ikke nytårsaften.  
 
 

Rengøring: 
For at alle skal kunne få glæde af lokalet, skal det grundigt rengøres  

efter brug. 
 

Gulve skal fejes/støvsuges og vaskes. 
Toiletter rengøres 

Køkken og service efterlades i rengjort stand 
Stole, borde mm tørres af med en fugtig klud. 

Brugt linned lægges til vask efter brug. 
 

Musik: 
Det er ikke tilladt at høre musik i lokalet. 

 
Rygning: 

Det er ikke tilladt at ryge i beboerlokalet, på trappen ned til lokalet eller foran 
indgangen til lokalet.  

Rygning skal foregå ude i Nørrebroparken/på Hans Egedes Gade. 
 

 
 


