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Regler for kørsel med mobilscenen 20. februar 2015 

 

 Mobilscenen er Roskilde Kommunes ejendom. Mobilscenen udlejes mod betaling 

til kommunale arrangementer, til foreninger og organisationer med hjemsted i 

Roskilde Kommune. Mobilscenen udlejes i forbindelse med arrangementer af 

kulturel og oplysende karakter, herunder foredrag, politiske oplysningsmøder, 

koncerter og lignende. Mobilscenen kan ikke udlejes til privat eller 

erhvervsmæssig benyttelse. 

 

 Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for, at der ikke sker skade på mobilscenen eller 

bortkomst af dele hertil og har det økonomiske ansvar overfor Veje og Grønne 

områder. Eventuelle skader og/eller bortkomst af dele skal erstattes efter regning. 

Lejeren skal umiddelbart efter stedfunden skade underrette Veje og Grønne 

områder herom. 

 

 Leje af mobilscenen skal ske ved skriftlig ansøgning (kan ske via 

www.roskilde.dk/arrangørguide), som skal være Veje og Grønne områder i hænde 

senest 14 dage før arrangementets start. Forhåndsreservation kan ske ved 

telefonisk henvendelse til Veje og Grønne områder på tlf. 46 31 37 04. 

 

 Lejeren er ansvarlig for, at mobilscenen anvendes korrekt og efter brug afleveres i 

omhyggelig rengjort stand. Endvidere er lejeren ansvarlig for, at der ikke 

opklæbes plakater på mobilscenen. Eventuel manglende rengøring efter 

aflevering bliver foretaget på lejers regning. 

 

 Alt ansvar for ulykker i forbindelse med mobilscenens brug, er Roskilde Kommune 

uvedkommende. Lejeren er ansvarlig for eventuelle skader forvoldt af 

mobilscenen i lejeperioden. 

 

 Lejepris for brug af mobilscenen beregnes på grundlag af taksten fastsat af 

Byrådet. Den korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag mobilscenen leveres, regnes 

for første dag. Tilbageleveringsdagen regnes for en lejedag, såfremt mobilscenen 

(ved flere dages leje) først er klar til afhentning efter kl. 10.00. 
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 Eventuel aflysning af leje, skal ske til Veje og Grønne områder hurtigst muligt. 

 

 Hvis en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Veje og Grønne områder 

berettiget til uden varsel at afhente mobilscenen. Det samme gælder, hvis det 

konstateres, at lejeren misligholder lejeaftalen. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Thomas Carlsen 

Assistent

 


