REGLER FOR IEIE AV LOGEHUSET, GRIMSTAD
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Leietaker plikter å ha ryddet sine ting etter bruk. Oppvask og ren$øring av lokalene
utføres av egen rengiøringshjelp.
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Leietaker er ansvarllg for eventuell brekkasje eller andre skader som blir påført hus
eller innbo ved deres arrangementer. Tapsliste skal noteies og gløres opp for sammen
med betaling for leie. Leietaker må påse at tlng ikke blir fjernet eller dekket tll.
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Odd Fellowhuset AS er ansvarlig for utleie av Loglehuset. Utlele av Logehuset utføres
av en som er utnevnt av Husnevnda.
Kun brødre oE søstre av Odd Fellowlogene: 98 Henrik lbsen, L27 GabrlelScott,
104 Måken og 152 Ffære har rett til å leie Logehuset.
Denne retten er glfeldene i rett opp og nedadstigende linje av brødre og søstre. Den
ansvarlige leietaker, må være tilstede I huset under hele arrangementet. Prisen for å
lele huset, fastsettes av styret i Odd Fellowhuset AS.

Leietaker er ansvarlig for at mottatt nøkkel til Logehuset ikke blir benyttet av
utenforstående.
Leietaker skal påse at bruken av Logehuset ikke er til sjenanse for naboer, og at
lokalene forlates i ro og orden slik at en unngår klager over bråk. Parkering I
forblndelse med arrangementer i Logehuset skal kun foregå på parkeringsplasser, ikke
i tllstøtende gater. Dans og høy musikk skalskie ispisesal, og støyende arrangement i
salong skal avsluttes senqst kl. O1.OO. Utleieansvarlig kan i spesielle anlednlnger
dispensere fra reglene.
Husleie betales med bankgiro, som blir oversendt/overlevert ved utleie.

Bestikket legges i bløt i såpevann. Tallerkner, sryter, kopper, glass og llgnende spyles
rene og plasseræ ioppvasken. Søppel plasseres i konteiner.
Leietaker er ansvarlig for at dører ogl vinduer er lukket, lyset slått av.
All røyking i Logehrcet er forbudt.
Gfeldene priser:
kr.4OOO.- for leie av Logehuset. Ren$løring kommer itille€gi.

Betales til konto nr.3OO0.23.O5433.

lngen leie for minnestund for søstre/brødre, deres ektefelle/partner oStoreldre/barn.
Betale kun rengiøring
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Et eksemplar av disse regler skal leveres til alle leietakere.

Oppdatert 19.1L18
Odd Felowhuset

{,/S v/

husnevnda

