
MØDELOKALER
UDLEJNING

Kastetvej 83 - 9000 Aalborg - Tlf. 99 31 67 50 Kastetvej 83 - 9000 Aalborg - Tlf. 99 31 67 50 

FØLGENDE REGLER GÆLDER 
I FORBINDELSE MED UDLÅN AF LOKALER:

Ved leje af sale og mødelokaler, skal foreningen/firmaet 
selv sørge for følgende

 • Opstilling og nedtagning af borde, stole 
  og anden opsætning
 •  Brugt service fra køkkenet vaskes af / op  
  vaskemaskinen sættes i gang og alt ryddes  
  op og stilles i skabe efter brug
 •  Gulve i sal og garderobe fejes 
  (kost i depotrummet)
 •  Al affald fjernes, når Haraldslund forlades
 •  Container forefindes på p-pladsen
 •  Bodybikecykler må ikke flyttes 
 •  Aflysning af booking uden beregning, 
  skal ske senest 14 dage før
 

Forespørgsler vedr. booking af lokaler sendes til:
haraldslund@aalborg.dk



                             Godkendte Godkendte
                                                 Foreninger   Foreninger                    Private Private                           

LokaleLokale

Høkerstuen 
(med indgang mod vest)

Porsestuen
(glaslokalet)

Dildstuen
(første lokale i østfløjen)

Nordguldstuen
(andet lokale i østfløjen)

Kronestuen
(tredje lokale i østfløjen)

Taffelsalen

Brøndumsalen

Bodybikesalen

Svømmehallen

Svømmebaner

0 kr. 

0 kr.

0 kr.

0 kr.

0 kr.

27 kr.

27 kr.

27 kr.

67 kr. 

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

200 kr.

465 kr.

465 kr.

465 kr.

Pris aftales

400 kr. + billetter

400 kr. + billetter

400 kr. + billetter

700 kr. + billetter

700 kr. + billetter

700 kr. + billetter

400 kr. + billetter

         Pris aftales

Skoler - billetter
200 kr. + billetter

(Børnefødselsdag 3 timer 300 kr.)

(Børnefødselsdag 3 timer 300 kr.)

 Lokaler med Lokaler med
   instruktør   instruktør

Høkerstuen  -  max. 20 prs. Høkerstuen  -  max. 20 prs. 

Dildstuen -  max. 30 prs. Dildstuen -  max. 30 prs. 

Porsestuen  -  max. 12 prs. Porsestuen  -  max. 12 prs. 

 
Køkken  -  til KronestuenKøkken  -  til Kronestuen

 
Bodybikesalen Bodybikesalen 

Pris på udlejning af mødelokaler
Mødelokalerne kan bookes efter aftale.
Haraldslund Vand- og Kulturhus udlåner mødelokalerne gratis efter folkeop-
lysningsloven regler. Det betyder at følgende kan låne lokalerne gratis:
Aftenskoler, Kommunale foreninger, Sundhedsplejersker, Lektiecafe, m.m.

Hvem skal betale?
Firmaer, Banker, Amts- og landsorganisationer, Fagforbund, Andre kommuna-
le afdelinger og forvaltninger, Private interesseorganisationer, Private initia-
tivtagere, Boligforeninger, Ejerforeninger, Folkeskoler, Uddannelsesinstituti-
oner, Kolonihaveforeninger, Offentlige institutioner og arrangementer med 
entré. Ved kommercielle arrangementer betales også lokaleleje.

Jubilæumssalen -  max. 180 prs. Jubilæumssalen -  max. 180 prs. 

Nordguldstuen og TaffelsalenNordguldstuen og Taffelsalen

SvømmehallenSvømmehallen


