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REGLER OG PRAKTISKE OPLYSNINGER. - GÆSTEBOLIG 
 
Beliggenhed: Anemonevej 22 A. 
 
Lejerkreds:  Beboere i Tofteparkerne A & B. 

Gæsteboligen kan lejes i forbindelse med, at familie og venner er på besøg hos 
lejere i afdelingen, og kun i kortere perioder. 

 
Bestilling:  Lokalet bestilles ved henvendelse til ejendomsmesteren i kontortiden: 
  Mandag, tirsdag, onsdag og fredag .......................... kl. 08.30 - 09.00 
  Torsdag .....................................................................kl. 15.00 - 15.30 
  Telefon: 66 11 58 74 
 
Betaling:  Ejendomsmesteren udleverer et girokort, der er påført sidste  
  indbetalingsdag. 
 
Priser:  Lokaleleje, pr. døgn ..................................................kr. 150,00 
  Lokaleleje, pr. weekend ............................................kr. 250,00 
  Lokaleleje, pr. uge ....................................................kr. 750,00 
  Lokaleleje, pr. døgn over 1 uge ............................... kr. 100,00 
 

Hvis der konstateres mangelfuld rengøring, og/eller hvis der mangler eller 
er ødelagt tilhørende effekter, vil lejer få skriftlig besked herom og 
beløbet blive opkrævet sammen med huslejen. 
 

BEMÆRK: Der må ikke ryges i gæsteboligen        benyt venligst den  
udendørs opstillede krukke med sand til skodder m.v.  

 
Reservation: Når indbetalingen er foretaget, er lokalet reserveret.  

Såfremt indbetaling ikke har fundet sted senest på sidste betalingsdag, 
betragtes reservationen som annulleret. 

 
Afbestilling  Ønsker lejeren at annullere en betalt reservation, skal dette ske skriftligt til 
af gæstebolig: ejendomsmesteren.  

Afbestilling af reservationer skal ske hurtigst mulige til ejendomsmesteren, der 
vil ikke blive opkrævet gebyr i forbindelse med afbestilling. 

 
Nøgler: Ejendomsmesteren udleverer nøgler på nærmere aftalt tidspunkt mod 

forevisning af kvittering. 
Lejemålet vedrørende gæstebolig træder i kraft kl. 12.00 på den reserverede 
dato, og lokalet afleveres i rengjort stand den aftalte dag senest kl. 11.00, hvor 
nøglerne tilbageleveres til ejendomsmesteren eller i dennes postkasse. 

  Efterfølgende vil ejendomsmesteren gennemgå gæsteboligen. 
 
Inventar:  I gæsteboligen er der sengepladser samt borde og stole til 4 personer. 
  Inventarliste ligger i nederste køkkenskuffe. 
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Rengøring:  Lejer skal selv foretage oprydning og rengøring: 

Vask af gulve, rengøring af køkken og badeværelse samt om nødvendigt 
pudsning af vinduer ud- og indvendig m.v.  

  Rengøringsmidler og redskaber forefindes i skab ved hoveddør i entre. 
  Er rengøringen ikke udført tilfredsstillende bestilles et firma til dette.  
  Udgift betales af lejer. 
 
Affald: Flasker og glas skal afleveres i kommunens genbrugscontainer ved nr. 1. 

Køkkenaffald skal afleveres i afdelingens container ved nr. 14 i lukkede poser. 
Poser ligger under køkkenvasken. 

 
Bemærk:  Af ting De selv skal medbringe kan nævnes: 
  Sengelinned, håndklæder, viskestykker, opvaskemiddel og toiletpapir. 
 
 
 
NB! BEMÆRK AT AFDELINGENS ORDENSREGLEMENT VEDRØRENDE STØJ OG BRUG 

AF MUSIKANLÆG M.V. SKAL OVERHOLDES. 
 

 
 
 
 


