
Hvad er 
Medborgerhuset 

 
Øland Medborgerhus blev stiftet den 1. au-
gust 2011, administreres af Netværk Øland 
og er områdets fælles samlingspunkt.  
 
Ølands foreninger, klubber mv. kan veder-
lagsfrit holde deres arrangementer i huset 
såfremt de naturligt knytter sig til et landsby-
samfund i form af idrætsaktiviteter, kultu-
relle aktiviteter og foreningernes behov for 
lokaler til mødeafholdelse mv. 
 
Andre kan anvende huset mod betaling efter 
nærmere aftale – jf. Bestilling og Priser. 
 
Skoler, institutioner, dagplejere og forenin-
ger, der efter folkeoplysningsloven er god-
kendt som tilskudsberettigede i Jammerbugt 
Kommune, har ret til vederlagsfrit at benytte 
husets lokaler. 
 
I huset har Lokalhistorisk Sognegruppe Øland 
deres eget lokaler. 
 
 
 
 
 

 

Bestilling 
 

 

Der kan bestilles lokaler I Øland Medborger-
hus ved henvendelse til den ansvarlige for 
booking (se forsiden). 
Via E-mail kvitteres for bestillingen samt op-
lysning om kontonummer til betalingen af lo-
kalelejen. 
 
Nøgler 
Udlevering af nøgler foregår via overnævnte 
og vil være til udlevering på et nærmere af-
talt tidspunkt. 
 
AV-udstyr og andre materialer 
Projektor og overheadprojektor kan lånes ef-
ter aftale. 
Fotokopiering kan ligeledes ske efter aftale. 
 
Service og øvrigt udstyr 
Der findes service til ca. 150 personer og 
stort køkken er til rådighed. 
Rengøringsrekvisitter forefindes i lokalet ved 
køkkenet. 
  
 
 
 
 
 

 

Priser 
 

 
Lokalerne og idrætspladsen stilles veder-
lagsfrit til rådighed mod overholdelse af 
husreglerne for 

• Områdets foreninger, klubber mv. 

• Skoler, institutioner, dagplejere og forenin-
ger, der efter folkeoplysningsloven er god-
kendt som tilskudsberettigede i Jammerbugt 
Kommune  

• Lokalhistorisk Sognegruppe Øland  

 
Priser for øvrige lejere for leje af lokaler/ id-
rætsplads pr 1.1.2023 
Børn og unge, dagsophold:             400 kr. 
Børn og unge, dagsophold  
m/overnatning:             900 kr.  
Voksne, dagsophold/kurser, mm:       1200 kr.   
Voksne, forsamlingshusaktivitet:        2100 kr.                

 
Pris for manglende rengøring 

• 250,- kr./time + moms 
 
Pris for ituslået/manglende service 

• 10,- kr. pr. del 
 
Betaling senest en uge efter lejemål 
 
 
 
 



 

Rengøring 
 

 

Rengøring af lokaler 

• Lokalerne skal afleveres fejet og op-
ryddet 

• Borde aftørres 

• Vinduer og døre skal lukkes og låses 

• Lys og el apparater slukkes 

• Affaldsposer i affaldscontainer 

• Service vaskes op og stilles på plads 

• Gulvene vaskes efter større arrange-
menter 

• Linoleumsgulvet i Ølandsalen må kun 
vaskes i rent vand uden sæbe 

• Huset er røgfrit. Rygning udendørs. 
 
Hvis rengøringen er mangelfuld, betales der 
for den nødvendige rengøring (se priser) 
 
Manglende/beskadiget større inventardele 
erstattes ved betaling til Medborgerhuset ef-
ter aftale. 
 
Garderobe og efterladte genstande er på 
eget ansvar 
 
 
 
 
 

 

Checkliste 
 

 
Husk, når lokalet forlades 

• Låse døre (også ud til sportspladsen) 

• Lukke vinduer 

• Slukke lys 

• Rydde op i de benyttede lokaler – 
også toiletter og køkken 

• Tørre borde af - stille stole og borde 
på plads 

• Tømme affaldsposer 
 
Nøgler 

• Lånte nøgler afleveres i kuvert med 
navn og udlejningsdato 

• Bemærkninger til lejemålet modtages 
gerne – lægges også i kuverten 

• Kuverten lægges i brevkassen uden-
for hoveddøren 

 
Husk også 

• Overhold husreglerne 

• Brug af legepladsen og multibanen er 
helt på eget ansvar og evt. skader 
skal dækkes af egen forsikring 

• Sikringsskab findes i AV-lokalet 

• Lygte i køkkenet 
 
 

Øland 
Medborgerhus 

Hammershøj 3, Øland, 9460 Brovst 

 

 
 

Ansvar for booking: 
 Karen-Margrethe Lauridsen  
          telefon:  20 44 90 95 
 Mail: olandmb@gmail.com 
Driftsansvar: 
 Bjarne Frost 
           telefon: 21 66 66 51 

 
Netværk Øland er ansvarlig overfor Jam-
merbugt Kommune og for Medborgerhusets 
drift. 

 
 

https://oeland-limfjord.dk/ 

 
1.7.2022 


