
Udlejningshuse  

i Hadsten Boligforening  

 

 

 

Aktivitetshuset på Hovvej 102 

Fælleshuset på Falkevænget 2P 

Beboerhuset på Toftevænget 57  

Møllestuen på Søndergade 39 

 og et mødelokale i Højbo 

Udlejningshusene kan KUN lejes af beboere.   

 



 

 

  

Aktivitetshuset er det største beboerhus i boligforeningen. Lokalerne er oplagte at 

bruge til større aktiviteter eller festligheder, da lokalerne er godkendt til 80 personer. 

Udover køkken er der også et lille anretter-køkken, som kan benyttes når måltidet skal 

anrettes. Udenfor Aktivitetshuset er der et grønt område med overdækket terrasse 

med bord-bænkesæt.  

Aktivitetshuset kan ikke lejes mandag, onsdag og torsdag, da Beboerforeningen har 

arrangementer i huset disse dage.  

Antal personer  Store sal: 80 personer  

Lille sal: 30 personer   

Køkkenfaciliteter  2 komfurer, 2 ovne, 3 køleskabe og et 

anretter-køkken  

Toiletter  2 toiletter – Det ene er handicapvenligt  

Udendørsarealer  Have med terrasse  

 

Fælleshuset er et hyggeligt beboerhus med plads til 40 personer. Til Fælleshuset hører 

en lille terrasse med bord-bænkesæt, hvor gæsterne kan nyde lidt frisk luft. Der er 

også grønne arealer omkring bygningen.  

Antal personer  Stor sal: 40 personer 

Lille sal: 18 personer  

Køkkenfaciliteter  2 komfurer, 2 ovne og 2 køleskabe 

Toiletter  2 toiletter  

Udendørsarealer  Terrasse og grønne områder  



 

Beboerhuset på Toftevænget har et hyggeligt lokale der er perfekt til sammenkomster 

og mindre fester. Der er også adgang til en græsplæne lige udenfor beboerhuset.  

Antal personer  40 personer     

Køkkenfaciliteter  1 komfur, 1 ovn og 2 køleskabe  

Toiletter  2 toiletter 

Udendørsarealer  Græsplæne   

 

Møllestuen har plads til 40 personer og har et stort køkken tilknyttet. Der er ingen 

udearealer, da Møllestuen er et kælderlokale.  

Antal personer  40 personer     

Køkkenfaciliteter  1 komfur, 1 ovn og 1 køleskab 

Toiletter  2 toiletter  

Udendørsarealer  - 

 

Mødelokalet er et mindre lokale som kun kan lejes af beboerne i afdeling 21. 

Mødelokalet har plads til 30 personer. Lokalet må kun bruges til ikke-larmende 

arrangementer, og der må ikke høres musik i lokalet. 

Der er et lille tekøkken med service til 12 personer og et køleskab.  

 

 

 



 

Sådan lejer du et udlejningshus: 

Du kan tjekke om udlejningshusene er ledige på bohadsten.dk.  

De kan tidligst reserveres 12 måneder, før de skal bruges.  

Udlejningshusene lejes ved at ringe på 87 61 36 00 eller sende en mail til 

mail@bohadsten.dk.  

 

Priser: 

En weekend (fredag kl. 11-mandag kl. 8): 600 kr.  

En hverdag (Fra kl. 9-22): 150 kr.   

Mødelokalet i Højbo koster 100 kr. pr. hverdag eller 100 kr. for en weekend (fredag-

mandag).  

Betaling via Mobilepay til 61575, bankoverførsel til reg. nr. 1953 konto nr. 7400 064 173 

eller kontant ved henvendelse på kontoret i åbningstiderne.  
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