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Udlejning af beboerhus, Diget 
 
Beboerhus, Diget 
Diget 78 
2600 Glostrup 
 
Fælleshuset er godkendt til 50 personer. 
 
Priser: 
 
Weekend (fredag fra kl. 10 - mandag kl. 07)   2.700 kr. 
Hverdage 7 timer (mandag - torsdag)                           1.000 kr.                 
Hverdage 1 hel dag (mandag - torsdag)  1.300 kr. 
 
Udlejning er fra kl. 09 morgen til kl. 07 dagen efter. 
 
Fremvisning af beboerhuset 1. tirsdag i måneden fra kl. 18.00 - 19.00. 
Telefontid hver onsdag, kl. 17.00 - 18.00  
Telefonnummer: 29818226 
Kontakt via e-mail på: BeboerhusDiget78@gmail.com 
 
Booking og betaling af fælleshuset: 
Dette gøres ved at tilgå Glostrup Boligselskabs hjemmeside – fanen beboere – beboerhuse/fælleshuse – beboerhus 
Diget – Book beboerhus – vælg beboerhus Siget som medfører at booking kalender åbnes, hvor gult betyder at 
beboerhuset er udlejet og grønt betyder det er ledigt. 

Afbestilling af beboerhuset 
Afbestilling skal ske skriftligt til gb@gb.dk senest 1 måned før lejedato. 
Sker afbestilling senere end dette tilbageholdes 40% af den indbetalte leje.  
 
Nøgler til selskabslokalet 
Nøglerne udleveres af beboerhusbestyreren efter aftale. 
 
Lokalet må ikke overdrages til andre end den, som står på lejekontrakten. 
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Reglement for udlejning af beboerhus, 
Diget 

 
1. august 2021 

 
Beboerhuset kan maks. lejes 1 år frem og her gælder først-til-mølle princippet. 
 
Følgende regler skal overholdes.  
 
Erstatningsansvar 

• Lejer hæfter for beskadigelse af lokalet, inventar og manglende service. 
• Udgifter i den forbindelse samt evt. ekstra rengøring vil blive faktureret til lejer. 

 
Køkken 

• Man skal selv medbringe duge, viskestykker, karklude, toiletpapir, kokkeknive, håndsæbe og 
rengøringsartikler (til gulvet skal der bruges det der forefindes i lokalet). 

• Opvaskemaskinen doserer selv sæbe, så det skal ikke medbringes.  
• Opvaskemaskinen skal være tømt og filteret skal være renset efter brug. 
• Alt service skal vaskes op og sættes på plads.  
• Køkkenet skal være rengjort. 
• Køle- fryseskabe og ovne skal være vasket af.  
• Kaffemaskiner og termokander skal være tømte og aftørrede.  

 
Toilet 

• Medbring selv toiletpapir og håndsæbe. 
• Toiletterne skal være rengjort, spejlene skal pudses, håndvasken skal være aftørret og 

skraldespande tømt. 
 
Inventar 

• Der vil være en inventarliste på gb.dk under beboerhuset, Diget. Det er ikke lovligt at fjerne 
inventar eller service fra matriklen. 

• Ødelægger man noget af servicen skal det stilles på køkkenbordet, såfremt øvrigt inventar 
beskadiges skal dette stilles synligt frem. 

• Der vil være optælling af service og inventar efter endt udlejning. Stemmer optællingen ikke 
overens med inventarlisten, bliver lejer faktureret for dette. 

 
Musik 

• Der er installeret trådløst netværk, som kan tilgås.  
• Kode til Wifi: Fælleslokalet Diget 78 / password: 0123456789  
• Man må ikke spille musik for åbne døre og vinduer og der skal tages hensyn til naboer.  

 
Affald 

• Affald skal være sat ud i containerne i lukkede affaldssække og må IKKE indeholde glas affald. 
• Flasker og glas skal sættes i kassen i skuret. 
• Evt. affald i haven skal fjernes. 

 
 
 
 



Tobaksrygning 
• Det er forbudt at ryge indendørs i beboerhuset.  
• I haven skal der fjernes ev.t cigaret skodder. 

 
Øvrigt 

• Det er ikke lovligt at afbrænde fyrværkeri i ejendommen eller på dennes grund. 
• Det er ikke lovligt at overnatte i beboerhuset. 
• Indsigelser mod lokalet skal ske ved overtagelse af lokalet. Indsigelser ved aflevering af lokalet vil 

ikke give ret til kompensation ved fejl og mangler. Indsigelser sendes til gb@gb.dk vedhæftet 
billeddokumentation 
 

Generel rengøring   
• Gulvene skal fejes og vaskes 
• Borde, stole og inventar skal tørres af 
• Køkken og toilet skal være rengjort  
• Hvad der spildes og tabes på gulvet, skal fjernes 
• Vinduer og døre skal være forsvarligt lukkede og låste når man forlader lokalet 

 
 
Ved endelig reservation forpligtiger lejeren at have gennemlæst udlejningsreglerne og reglementet, samt 
at ville overholde alle punkter.  
 
SSG akut tlf. nr. 70 26 79 63.  Kan benyttes ved stoppet toilet, sprængte rør og lignende.  
 

mailto:gb@gb.dk


 Inventarliste for beboerhus, Diget 
       1. august 2021 

 
Porcelæn  
Frokost tallerkner 60 
Dybe Tallerkner 60 
Kagetallerkner 60 
Spisetallerkner 60 

  
Glas  
Rødvinsglas 84 
Hvidvinsglas 56 
Drikkeglas 60 
Champagneglas 63 
Ølglas 72 
Portvinsglas 56 
Cognacglas 42 
Likørglas 48 
Snapseglas 80 
Vinkaraffel 12 
Portionsglas 52 
Is asietter 60 
Store vaser 3 
Små vaser 6 
Glaskander 8 
Glasskål, lille 8 
Glasskål, mellem 9 
Glaskål, stor 5 

  
Ildfaste fade og skåle  
Ildfaste fade 3 
Ildfaste skåle 2 

  
Kopper / Krus  
Kaffekopper/The kopper 60 
Underkopper 60 

  
Diverse  
Brødrister 1 
Decilitermål 1 
Tekander 4 
Kaffekander 18 
Sovseskåle 12 
Flødekander 12 
Sukkerskåle 10 
Saltbøsser 12 
Peberbøsser 12 
Elkedel 1 



Dekorationsskål 8 
Komfurskraber 1 
Kartoffelskåle 20 
Plastskåle 4 
Mikroovn 1 
Skærebræt (2 i træ) 7 
Stole 60 
Borde  12 
Hjulpisker 1 
Piskeris 2 
Sigte i metal og i plastik 3 
Serveringsbakke 5 
Rulleborde 3 
Proptrækker 2 
Rivejern 2 
Persillehakker 1 
Pandepalet 2 
Gulv spand + moppe (sæt) 1 
Fejeblad og kost 1 
Øse 3 
Øloplukker 4 
WC-børster 6 
Tragt 1 
Lysestager 14 
Kaffemaskine 2 
Ispand m. tang 2 
Håndmikser 1 
Hvidløgspresser 1 
Hulskeer 3 
Elefantfod 1 
Brødbakke 10 
Brandtæppe 1 
Bestikholder til opvaskemaskine 4 
Bakker til opvaskemaskine 8 
Bagerist 2 
Bageplader 4 
Bøjler 57 
Stålfade, ovale og runde 20 

  
Bestik / redskaber  
Knive 120 
Gafler 120 
Spiseskeer 80 
Teskeer 80 
Kagespader 9 
Is skeer 1 
Kartoffelskeer 10 
Kartoffelkniv/skrællere 2 
Kageknive 6 
Stegegafler 10 
Urteknive 2 



Træskeer 3 
Osteskærer 2 
Dåseåbner 2 
Brødsav 2 
 
Gryder og pander 

 

Stegepande 4 
Bradepander 2 
Gryder mellem 3 
Gryder store 3 
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