
Resume af Retningslinjer for afvikling af arrangementer på fællesarealer

RESUME AF RETNINGSLINJER FOR AFVIKLING AF 
ARRANGEMENTER PÅ FÆLLESAREALER
Vi anbefaler at man læser en uddybning af retningslinjer kan findes i ” Retningslinjer for afvikling af arrange-
menter på fællesarealer”, da dette resume er tænkt som et hurtigt overblik.

FÆLLESAREALER/BYFÆLLEDER
Fællesarealerne kan ikke benyttes til religiøse eller politiske formål. 
Arrangøren er ansvarlig for, at brandplanen overholdes.
Nordkrafts fællesarealer er offentligt tilgængelige, det må ikke spærres af.
Al brug af åben ild, herunder stearinlys, røgmaskiner samt brug af fyrværkeri er STRENGT forbudt.

ORDENSREGLEMENT
• Rygning er ikke tilladt - rygere henvises til udendørsarealer med opsatte askebægre eller rygekabine
• Optræden, udstillinger og anden kunstnerisk udfoldelse sker efter aftale 
• Boldspil, skateboarding og      rulleskøjteløb henvises til udearealer 
• Mad og drikke må ikke medbringes (daginstitutioner undtaget) 
• Dyr må ikke medtages i Nordkraft 
• Reklame – og kampagnevirksomhed er kun muligt ved aftale med ejerforeningen 
• Hærværk og graffiti medfører politianmeldelse 
• For din sikkerheds skyld er flere af Nordkrafts byfælleder videoovervåget 
• Hjælp med at holde Nordkraft ren – brug de opstillede skraldespande 

AFBESTILLING AF LEJEMÅL
• Et arrangement kan afbestilles uden omkostninger indtil senest 30 dage før ankomstdatoen. 
• Afbestilling 29 - 14 dage før arrangementet, faktureres 50 % af den totale leje for arrangementet. 
• Afbestilling 13 dage før arrangementet, faktureres den totale leje for arrangementet.

AFVIKLING AF MUSIK
Som udgangspunkt er det kun tilladt at afvikle akustisk musik, idet Nordkrafts betonvægge og mange forde-
lingsveje forstærker lyden på en uhensigtsmæssig måde i forhold til andre aktiviteter i huset.

RENGØRING
Rengøring af toiletter indgår i lejeprisen for Kedelhallen. Arrangøren er ansvarlig for oprydning og rengøring 
i Kedelhallen under og efter arrangementet. Kedelhallen skal leveres tilbage i samme stand, som modtaget. 
Hvis der efter Nordkraft Events mening er behov for ekstra rengøring, får arrangøren tilsendt en regning 
herpå.

BESPISNING I NORDKRAFT
Udskænkning og bespisning inde i Nordkraft kan kun foretages af DGI-Huset, Biffen, Teater 
Nordkraft, Skråen, Mumbai og Azzurra. 
• Det er tilladt at sælge varer, som dog ikke må nydes i Nordkraft. 
• Det er tilladt at uddele små smagsprøver, som gerne må nydes i Nordkraft.


