Velkommen til Sall Forsamlingshus

Praktiske oplysninger

Al fyrværkeri er streng forbudt.

Denne lille folder har til formål at besvare de spørgsmål, der kan
opstå, når man påtænker at leje eller har lejet Sall
forsamlingshus.

Udlejning:
Huset lejes kun ud til personer, der er fyldt 21 år.
Obs: Der gælder særlige regler ved ungefester, se på
sallforsamlingshus.dk under udlejning.

Priser:

Beskrivelse af Sall forsamlingshus:
Kørerampe og bred yderdør.
Toiletter inkl. handicaptoilet m. puslebord
Udendørs bord-bænkesæt 3 stk

Varme:
Huset er opvarmet med naturgas og termostatstyret varmeanlæg.

Stor sal (12,5 m. x 7,5 m.):
Dejlig lys sal med lyse trægulve.
Velegnet til max. 100 personer.
Lille sal med 10 borde (1,2*0,8 m.):
Velegnet til:
Modtagelse af gæster
Mindre selskaber
Køkkenet indeholder følgende:
2 industri naturgas komfurer og 1 varmluftsovn
1mikrobølgeovn
1 industriopvaskemaskine
1 kaffemaskine til 10 liter
1 almindelige kaffemaskiner og 1elkedel
Stort dobbeltkøleskab
Diverse potter, pander, håndmikser og andet
køkkenudstyr
Det eneste man selv skal medbringe er stanniol, bagepapir,
køkkenrulle, frostposer og lignende.
Porcelænsdepot i forbindelse med køkkenet indeholder:
Hvidt porcelæn, glas og service til 120 pers.
Skåle, fade og termokander
1 skabsfryser
2 rullevogne
Sangbøger
Håndklæder, viskestykker og karklude
Møbeldepot i forbindelse med store sal indeholder:
13 borde (1,8 m.x 0,8 m.)
6 borde (1,2 m. x 0,8m.)
150 stole med stofpolstring
2 høje barnestole
1 dobbelt bar på hjul
Baggang ved køkkenet:
1 ekstra køleskab
Kældernedgang i baggang:
Velegnet til opbevaring af øl, vin og vand.

Udluftning:
Ventilationsanlæg skal anvendes for at mindske nabostøj, så
undlad venligst at åbne vinduerne.
El:
Sikringsskabet sidder i møbeldepotet. Ekstra sikringer
forefindes ved skabet.
Flag og Æresport:
I møbeldepotet findes 2 flagstænger til fortrappe. På hylden i
forgang: 1 stort flag til flagstang på plæne (med nylon clips)
samt 1 stort flag til ophængning i den store sal.
Ramme til æresport forefindes ved gavlen ved
bagdør/brandtrappe. Fastgøres til søm i fordøren.
A/V udstyr og internet:
TV og video findes i lille sal.
Der er trådløs internet og projekter i huset.
Det er ligeledes muligt at leje en bærbar projekter til brug ved
private arrangementer, kontakt udlejer.
Musikanlæg:
Bestående af to professionelle sanghøjtalere, lydmixer,
mikrofon udlejes for: 500,- kr.
Anlægget opstilles af udlejer.
Flasker:
Fyldes i flaskecontainer ved bagdør.
Affald:
Smides i container ved bagdør.

MUSIK SKAL STOPPE KL. 02.00
Døre og vinduer skal holdes lukkede så musikken ikke generer
husets naboer.
Underlag til at stille jukeboks på findes i møbeldepot.
Overnatning i huset er ikke tilladt.
Rygning:
Henvises til terrassen ved store sal. Venligst benyt de opstillede
krukker til cigaretskodder. Der må ikke ryges inde i huset.
Udendørsgrillning:
Grillning må under ingen omstændigheder foregå på terrassen
Ved udendørsgrillning skal grill stilles på et underlag, der
fjernes efter brug og fliser rengøres for fedt og spild - alternativt
betaler lejer for rengøring, jf. afsnittet om mangelfuld
oprydning/rengøring

Inkluderet i lejeprisen er lys, varme, håndklæder, viskestykker,
karklude, sæbe, toiletpapir, affaldsposer og rengøring.
Manglende opvask og/eller rengøring/oprydning samt ødelagte
effekter vil medføre ekstra betaling.
Medlemsrabatten gives kun til medlemmets egne private
arrangementer – ikke til medlemmets familie/venner eller lign.
Man skal være medlem i mindst 1 år for at opnå rabat – dette
gælder dog ikke for nytilflyttere.
Hele Huset:
2200- kr. fra kl. 08.00 – 06.00 næste dag
3500,- kr. for weekend fredag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00
4200,- kr. for lang weekend fredag kl. 12.00 til mandagkl.06.00
For medlemmer af Sall Beboerforening ydes en rabat på 200 kr.
Lille sal:
1000,- kr.
800,- kr. for medlemmer af Sall beboerforening.
Skoler/foreninger/private tilbydes 10% rabat ved leje af mere
end 5 gange indenfor 12 mdr.
Der skal betales depositum på 500,- kr. ved bestilling af huset
(se lejekontrakt).
Ved bortkomne nøgler betales 100 kr.

Udlejer:
Sall Forsamlingshus
Borgergade 12, Sall
8450 Hammel
Sall Forsamlingshus ejes og drives af Sall Beboerforening.
Udlejning foretages af Edith Jensen & Frits Lindell på
30 34 02 65 E-mail: f.lindell@fibermail.dk
Se kalender, lejekontrakt, tjekliste og brochure på
www.sallforsamlingshus.dk

Husk der er ekstra P-pladser ved Kirken.

