FØLGENDE REGLER GÆLDER
I FORBINDELSE MED UDLÅN AF LOKALER:
Ved leje af sale og mødelokaler, skal foreningen/firmaet
selv sørge for følgende
•
•
•
•
•
•
•
•

Ved udlån eller leje af sale og mødelokaler, skal man selv sørge for
opstilling og nedtagning af borde, stole eller anden opsætning.
Brugt service fra køkkenet vaskes af / opvaskemaskinen sættes i
gang og alt ryddes op og stilles i skabe efter brug.
Gulve i sale og mødelokaler fejes.
Al affald fjernes. Der forfindes en stor container bag Haraldslund
på p-pladsen som benyttes til dette formål.
Bodybikecykler må ikke flyttes.
Aflysning af booking uden beregning, skal ske senest 14 dage før.
Lokalerne kan ikke lånes eller lejes til aktiviteter, hvis formål er agi
tation, behandling, forkyndelse eller udbredelse af overtro, og de
kan ikke lånes/lejes til fester, selskaber, bankospil og lignende. •
Lokalerne kan anvendes til møder, foredrag, undervisning og
lignende samt kulturelle aktiviteter af ikke-kommerciel karakter.
Foredrag med entré er tilladt

Forespørgsler vedr. booking af lokaler sendes til:
haraldslund@aalborg.dk. Der skal oplyses en
kontaktperson samt cvr. nr eller cpr. nr. til fakturering.

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

MØDELOKALER
UDLEJNING 2022

Lokale 1 - max. 12 prs.

Lokale 2 - max. 12 prs.

Lokale

Lokale 2
(glaslokalet)

17 kr.

(Børnefødselsdag 3 timer 300 kr.)

Lokale 3

17 kr.

200 kr.

400 kr. + billetter

Lokale 4

17 kr.

200 kr.

400 kr. + billetter

Lokale 5

17 kr.

200 kr.

400 kr. + billetter

Sal 2

27 kr.

465 kr.

700 kr. + billetter

Sal 1

27 kr.

465 kr.

700 kr. + billetter

Bodybikesalen

27 kr.

465 kr.

700 kr. + billetter

Svømmehallen

67 kr.

(Lokale bagved køkken)

Sal 1 - max. 180 prs.

200 kr.

(Børnefødselsdag 3 timer 300 kr.)

(andet lokale i østfløjen)

Køkken - til sal 2 og lokale 4, 5

Lokaler med
instruktør

17 kr.

(første lokale i østfløjen)

Sal 2 og lokale 4

Private

Sal 1

(med indgang mod vest)

Lokale 3 - max. 30 prs.

Godkendte
Foreninger

Svømmebaner

200 kr.

Pris aftales

Pris aftales

Skoler - billetter
200 kr. + billetter

400 kr. + billetter

Hvem kan leje lokaler i Haraldslund?
Bodybikesalen

Svømmehallen

•

Folkeoplysende foreninger, som er godkendt af Folkeoplysningsudvalget
i Aalborg Kommune kan leje mødelokaler i Haraldslund.
Dette gælder også foreninger, som ville kunne godkendes som
folkeoplysende foreninger, men som ikke søger tilskud.
Disse foreninger kan leje lokalerne til taksten under godkendte foreninger.

•

Private og andre som ønsker at anvende lokalerne til folkeoplysende
virksomhed eller aktivitet, lejer til taksten for private.

