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Set teg í samband
við okkum



Góðu leigararGóðu leigarar

Lykilin verður koyrdur í postkassanLykilin verður koyrdur í postkassan
uttanfyri, tá tit eru liðug.uttanfyri, tá tit eru liðug.  

Hølini mugu latast aftur í sama standi,Hølini mugu latast aftur í sama standi,
sum tá tit komu inn. Um tit ikki havasum tá tit komu inn. Um tit ikki hava
vaskað nóg væl eftir tykkum, verðurvaskað nóg væl eftir tykkum, verður
rokning uppá 1000 kr løgd afturatrokning uppá 1000 kr løgd afturat
leiguni.leiguni.  

Verður nakað av týdningi brotið, verðaVerður nakað av týdningi brotið, verða
tit biðin um at siga okkum frá -tit biðin um at siga okkum frá -
endurgjald verður lagt afturat leiguni.endurgjald verður lagt afturat leiguni.  

Ruddið borðini út í garaguna, ogRuddið borðini út í garaguna, og
stólarnir skulu stáplast inni í salinum.stólarnir skulu stáplast inni í salinum.

Vegleiðing til uppvaskimaskinunaVegleiðing til uppvaskimaskinuna
hongur á innaru skápssíðuni omanfyrihongur á innaru skápssíðuni omanfyri
vaskið í køkinum.vaskið í køkinum.  

Koyristólar sleppa inn aftanfyri og út íKoyristólar sleppa inn aftanfyri og út í
garðingarðin  

Hølini verða ikki útleigað tilHølini verða ikki útleigað til
ungdómsveitslur/tiltøk.ungdómsveitslur/tiltøk.  

Út frá reglugerðini vilja vit við hesumÚt frá reglugerðini vilja vit við hesum
faldara leiðbeina, hvussu tit skulu fyrihaldafaldara leiðbeina, hvussu tit skulu fyrihalda
tykkum í sambandi við leigu av okkaratykkum í sambandi við leigu av okkara
felagshølum.felagshølum.  

Hølini eru egnað til max 120 gestir.Hølini eru egnað til max 120 gestir.

Ikki er loyvt at taka steintoy o.a. út úrIkki er loyvt at taka steintoy o.a. út úr
húsinum.húsinum.

Ikki loyvt at roykja í hølum felagsins.Ikki loyvt at roykja í hølum felagsins.

Heitt verður á tykkum um at tømaHeitt verður á tykkum um at tøma
frystara, køliskáp og skrellispannir.frystara, køliskáp og skrellispannir.
Ruskbingjan stendur inni í frámerktumRuskbingjan stendur inni í frámerktum
rúmi millum Starvsfelagshúsið ogrúmi millum Starvsfelagshúsið og
Smæruna.Smæruna.

Minnist til at taka allar egnar lutir viðMinnist til at taka allar egnar lutir við
heim (eisini gloymd klæðir)heim (eisini gloymd klæðir)

Vinarliga heitið á gestir tykkara ikki atVinarliga heitið á gestir tykkara ikki at
parkera frammanfyri innkoyring hjáparkera frammanfyri innkoyring hjá
grannunum her.grannunum her.

Tit hava skyldu at halda møguligarTit hava skyldu at halda møguligar
almennar ásetingar, sum verða settar íalmennar ásetingar, sum verða settar í
sambandi við útleigan, og ábyrgdastsambandi við útleigan, og ábyrgdast
leigarin fyri teimum, meðan leigutíðinleigarin fyri teimum, meðan leigutíðin
er.er.

Vit senda rokning eftir vitjanina, umVit senda rokning eftir vitjanina, um
leigan ikki er goldin frammanundan.leigan ikki er goldin frammanundan.

  

Hátalaraannleggið eigur altíð at veraHátalaraannleggið eigur altíð at vera
tendrað, har bert er neyðugt at tendratendrað, har bert er neyðugt at tendra
kontaktina á vegginum og sjálvakontaktina á vegginum og sjálva
mikrofonina. Vit hava 1 tráðleysamikrofonina. Vit hava 1 tráðleysa
hondmikrofon, og eina at festa uppá seg.hondmikrofon, og eina at festa uppá seg.
Tit kunnu biðja um vegleiðing, tá tit heintaTit kunnu biðja um vegleiðing, tá tit heinta
lykilin.lykilin.  
  
Hølið er útgjørt við eini kanón, lørift,Hølið er útgjørt við eini kanón, lørift,
uppvørpu og internet. Loyniorðið kunnu tituppvørpu og internet. Loyniorðið kunnu tit
fáa við at venda tykkum til skrivstovufáa við at venda tykkum til skrivstovu
felagsins.felagsins.  

Leiguprísir fyri limir:Leiguprísir fyri limir:  
Styttri fundir ella tiltøk 375,00 kr.Styttri fundir ella tiltøk 375,00 kr.
Heildagstiltøk, fundir o.l. 750,00 kr.Heildagstiltøk, fundir o.l. 750,00 kr.  
Vanlig samdøgurstiltøk 1.500,00 kr.Vanlig samdøgurstiltøk 1.500,00 kr.  
  
Leiguprísir fyri tey, ið ikki eru limir:Leiguprísir fyri tey, ið ikki eru limir:  
Styttri fundir ella tiltøkStyttri fundir ella tiltøk    1.000,00 kr.1.000,00 kr.
Heildagstiltøk, fundir o.l.Heildagstiltøk, fundir o.l.    2.000,00 kr.2.000,00 kr.  
Vanlig samdøgurstiltøkVanlig samdøgurstiltøk    4.000,00 kr.4.000,00 kr.  
  
  

Teknisk útgerðTeknisk útgerð


