Teknisk útgerð

Starvsmannafelagið

Hátalaraannleggið eigur altíð at vera
tendra, har bert er neyðugt at tendra
kontaktina á vegginum, og sjálva mikrofonina. Vit hava 2 tráleysar hondmikrofonir og eina at festa uppá seg.
Tit kunnu biðja um vegleiðing tá tit
heinta lykilin.
Hølið er útgjørt við eini kanón, lørift,
uppvørpu og internet. Loyniorðið
kunnu tit fáa við at venda tykkum til
skrivstovu felagsins.

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

Leiðbeining
fyri
útleigan av
húsinum

Leiðbeining til leigarar av hølunum
Góðu leigarar!!
Ùt frá reglugerðini vilja vit við hesum faldara
leiðbeina hvussu tit skulu fyrihalda tykkum í
sambandi við leigu av okkara felagshølum.
 Lykilin verður koyrdur í postkassan uttanfyri, tá tit eru liðug.
 Hølini mugu latast aftur í sama standi,
sum tá tit komu inn. Um tit ikki hava
vaska eftir tykkum, verður rokning uppá
1000 kr løgt afturat leiguni.
 Verður nakað av týdningi brotið, verða tit
biðin um at siga okkum frá, endurgjald
verður lagt afturat leiguni.
 Ruddið borðini út í garaguna og stólarnir
skulu stáplast á vognarnar og setast inni í
stóra hølinum.
 Vegleiðing til uppvaskimaskinuna hongur
á innaru skápssíðuni omanfyri vaski í køkinum.



Vinarliga flytið ikki stóru planturnar í havastovuni.



Hølini eru egnaði til max 120 gestir.



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



Ikki loyvt at roykja í hølum felagsins.



Heitt verður á tykkum um at tøma frystara,
køliskáp og skrellispannir. Kontainari er
uttanfyri køksvindeyga.



Minnist til at taka allar egnar lutir við heim,
eisini gloymd klæði.

 Vinarliga heiti á gestir tykkara ikki at parkera frammanfyri innkoyring hjá grannunum
her.


 Koyristólar sleppa inn aftanfyri, og út í
garðin


Hølini verða ikki útleiga til
ungdómsveitslur/tiltøk.



Tit hava skyldu at halda møguligar almennar ásetingar, sum verða settar í sambandi
við útleigan, og ábyrgdist leigarin fyri teimum meðan leigutíðin er.
Vit senda rokning eftir vitjanina

Starvsmannafelagið
J. H. Schrøtersgøta 9
Postboks 165
110 Tórshavn
Telefon: 61 4868
Fax: 31 1092
E-mail: starvsmannafelag@starvsmannafelag.fo

