8. Lokaleoversigt
MØLLESTIEN
1. Opholdsstue 1, i stueetagen, med plads til 16 personer
2. Opholdsstue 2, i stueetagen, med plads til 20 personer
3. Lille opholdsstue, i stueetagen, med plads til 16 personer
Ovenstående tre lokaler vil kunne lægges sammen.
Opholdsstue 1 har projektor og anlæg med trådløst system. Eksternt udstyr kan
tilkobles.
Opholdsstue 2 og den lille opholdsstue har henholdsvis et flygel og et klaver.

CARL BLOCHS GADE
1. Caféen, med plads til 58 personer
2. Lokale ud mod åen, med plads til 10 personer
3. Lokale ud mod gaden, med plads til 10 personer
Ovenstående tre moduler vil kunne lægges sammen.
Caféen har projektor og anlæg med trådløst system. Eksternt udstyr kan tilkobles. Lokalet ud mod gaden har et klaver.

VESTERVANG
1.
2.
3.
4.
5.

Modul 1, med plads til 12 personer
Modul 2, med plads til 35 personer
Modul 3, med plads til 13 personer
Lille dagligstue, med plads til 8 personer
Rådslokalet, med plads til 12 personer

Modul 1, 2 og 3 vil kunne lægges sammen.
Modul 2 har projektor og anlæg med trådløst system. Eksternt udstyr kan tilkobles. Modulet har et klaver.

ÅBYGÅRD
1. Caféen, med plads til 60 personer
2. Mødelokale, med plads til 10 personer
3. Rådslokalet, med plads til 10 personer
Caféen har projektor og anlæg med trådløst system. Eksternt udstyr kan tilkobles. Lokalet har et klaver.

CERES HUSET
1. Store sal, i stueetagen, med plads til 40 personer
2. Lille sal, i stueetagen, med plads til 15 personer
Ovenstående to lokaler vil kunne lægges sammen.
Store sal har projektor og anlæg med trådløst system. Eksternt udstyr kan tilkobles. Lokalet har et klaver.

Område Midt:

- Retningslinjer for lån og
leje af lokaler

Baggrund:
"Regler og retningslinjer for
lån og leje af
lokaler på Aarhus Kommunes
Lokalcentre"
Opdateret
april 2019

1. Hvem kan låne lokaler?
Lokalerne anvendes fortrinsvist til Lokalcentrets egne arrangementer.
Lokalerne udlånes desuden til foreninger, organisationer og andre,
som arbejder for at give lokalområdets borgere mulighed for en
aktiv livsudfoldelse.

2. Hvem kan leje lokaler?
Beboere på plejehjemmet/centret, borgere i lokalområdet og
medarbejdere ansat ved Område Midt kan leje lokaler til arrangementer af privat karakter.

3. Hvornår og hvordan kan lokalerne lånes?

6. Hvad tilbydes lånere/lejere?

Lokalerne kan udlånes/udlejes, når der er ledig kapacitet, og det ikke er til
gene for lokalcentrets beboere og primære brugere.

I udgangspunktet købes mad og drikkevarer i lokalcentrets café, såfremt dette er muligt. Hvis caféen ikke kan levere mad og drikkevarer,
må man gerne selv medbringe mad og drikkevarer.

Brugen af lokalerne sker ud fra følgende prioritering:

1. Lokalcentrets egne arrangementer – områdechefen, rådene på lokalcentrene og frivillige

Oplysninger vedrørende muligheder, tilbud mv. fås ved telefonisk henvendelse i den enkelte café på hverdage mellem kl. 7.30 og 14.00:

2. Udlån til foreninger, organisationer og andre, som primært arbejder for at

Møllestien
Carl Blochs Gade
Vestervang
Åbygård

Lokalcentret foretager en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Det er lokalcentrets chef, som har ansvaret for at godkende arrangementer. Områdechefen kan afvise arrangementer.

Følgende serviceydelser tilkøbes ved bestillinger:
(Serviceydelser dækker brug af service mv. samt opvask.)

give lokalområdets borgere mulighed for en aktiv livsudfoldelse
3. Udleje af lokaler til borgere og medarbejdere i Område Midt til arrangementer af privat karakter

87
87
87
29

13
13
13
20

45
46
46
79

53
17
26
53

Der udlånes ikke lokaler til:

Ved kaffearrangementer:
Ved øvrige arrangementer:

•
•

Faktura fremsendes via Digital Post/e-Boks til lokalelåner/-lejer efter
arrangementets afholdelse.

Aktiviteter med kommercielle eller forretningsmæssige formål
Ungdomsarrangementer (svendegilde, 18-års fødselsdag o.l.)

Låne-/lejekredsen afgrænses ikke af politiske, religiøse eller lignende grunde.

4. Hvad koster det at leje lokaler?
Der udlejes lokaler til p.t. kr. 180,- pr. lokale i timen inkl. moms.
Se oversigt over lokaler med angivelse af antal personer, som hvert lokale
umiddelbart kan rumme, på bagsiden af denne pjece (afsnit 8).

Kr. 8,- pr. person
Kr. 10,- pr. person

I Ceres Huset er der mulighed for selv at lave kaffe og te. Mad, drikkevarer og serviceydelser til Ceres Huset bestilles i Carl Blochs Gades
café, og låner/lejer må forvente, at afhentning og aflevering sker dér.
På Vestervang forefindes et lille tekøkken, som må anvendes i forbindelse med låne-/lejebrug.
I forbindelse med de øvrige lokaler findes ingen køkkenfaciliteter.

5. Hvilke forventninger er der til lånere/lejere?

7. Flytning og aflysning

Ved lån af lokaler vil vi sætte pris på, at låner giver lidt igen til glæde for fællesskabet. Dette kan være en koncert, frivilligt arbejde eller andet.

Som låner af et lokale kan man komme ud for at skulle flytte til et andet lokale eller at få aflyst sin booking. Vi bestræber os på, at aflysninger sker med mindst én måneds varsel, men forbeholder os ret til at
aflyse med kortere varsel.

Andre forventninger vil fremgå af aftalen, som låner/lejer underskriver og
modtager i kopi.

