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Leiðreglur og treytir: 
- fyri leigan av Álastovu ella høll gjøgnum Føroyingafelagið í Aalborg	

	
	
Føroyingafelagið	 í	Aalborg	hevur	hølið,	Álastova,	 sum	kann	 leigast	av	 limum	 í	 felagnum	til	
ymisk	tiltøk,	ið	eru	ætlaði	limum	í	felagnum.	Eisini	hevur	Føroyingafelagið	í	Aalborg	møguleika,	
gjøgnum	Aalborg	Kommunu,	at	leiga	hallir	í	kommuni	til	tiltøk,	ið	einstaklingar	ella	bólkur	av	
einstaklingum,	 sum	 eru	 limir	 í	 men	 óheftir	 av	 felagnum,	 kunna	 fyriskipa	 til	 limir	 í	
Føroyingafelagnum	í	Aalborg.		
	
Hetta	skriv	hevur	sostatt	til	endamáls,	at	útgreina	tær	reglur	og	treytir	sum	eru	galdandi,	tá	
einstaklingur	ella	bólkur	av	einstaklingum	leigar	Álastovu	ella	høll	gjøgnum	Føroyingafelagið	í	
Aalborg.	 Framyvir	 verður	 einstaklingurin	 ella	 bólkurin	 av	 einstaklingum	 í	 hesum	 skrivið	
umrøddur	sum	”leigarin”.	
	
Niðanfyri	 er	 útgreinað	 ávís	 punktir,	 ið	 eru	 verd	 at	 undirstrika.	 Føroyingafelagið	 í	 Aalborg	
tilskilar	sær	tó	rættin	til,	 í	 teimum	førum	har	 ivamál	ella	trætir	 ikki	kunnu	avgerðast	út	frá	
hesum	skrivið,	at	viðgera	tey	ivamál	og	tær	trætir	á	bestan	og	rættvísan	hátt,	og	eftir	besta	
førimuni	hjá	nevndini	í	Føroyingafelagnum	í	Aalborg.	
	

	

1.	Krav	fyri	leigu	og	luttøku	

Ein	og	hvør,	ið	ynskir	at	leiga	Álastovu	ella	
hallir	 í	 Aalborg	 Kommunu,	 gjøgnum	
Føroyingafelagið	í	Aalborg,	skal	vera	limur	í	
Føroyingafelagnum	 í	Aalborg.	Hetta	 sama	
er	 galdandi	 fyri	 tann,	 ið	 luttekur	 á	
tiltakinum.	
Tó	er	undantak	tá	talan	er	um	felagsskap,	
ið	 leigar	 Álastovu	 ella	 høll	 gjøgnum	
Føroyingafelagið	í	Aalborg.	Í	hesum	førum	
verður	serlig	avtala	gjørd	millum	partarnar.	

	
2.	Ábyrgdin	hjá	Føroyingafelagnum	
í	Aalborg	

Føroyingafelagið	í	Aalborg	hevur	ábyrgd	at	
útvega	Álastovu	ella	leiga	høll	til	tey	tiltøk,	
ið	verða	góðkend	av	nevndini	og	tá	avtalan	
um	leigumál	er	undirskriva.	
Føroyingafelagið	í	Aalborg	vil	á	bestan	hátt	
ganga	 teimum	 tiltøkum	 á	 møti,	 ið	

frammanundan	eru	 góðkend	av	nevndini.	
T.e.	at	útvega	Álastovu	ella	leiga	tað	høll,	ið	
ynskt	 er;	 at	 dagur	 og	 tíð	 verða	 gingin	 á	
møti;	o.s.fr.	Um	hettar	 ikki	 letur	seg	gera,	
so	skal	Føroyingafelagið	í	Aalborg,	í	samráð	
við	leigaran,	finna	eina	hóskandi	loysn.		
Føroyingafelagið	í	Aalborg	rindar	kostnaðin	
fyri	leiguna	av	Álastovu	ella	høll,	uttan	so	at	
annað	er	avtalað.	
Leigarin	 hevur	 rætt	 til	 at	 sleppa	 at	 síggja	
Álastovu	 ella	 høllina,	 áðrenn	 avtala	 um	
leigumál	verður	undirskriva.	

	
3.	Ábyrgdin	hjá	leigaranum	
Leigarin	 skal	upplýsa	Føroyingafelagnum	 í	
Aalborg,	 hvat	 Álastova	 ella	 høllin	 skal	
nýtast	til	í	leigutíðini.		
Leigarin	 hevur	 ábyrgdina	 av,	 at	 Álastova	
ella	høllin	er	i	sama	standi,	sum	tað	var	í	tá	
avtalan	um	leigumálið	bleiv	inngingin.	
Um	skaði	hendir	og	eitt	nú	 tryggingin	hjá	
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Aalborg	Kommunu	 ikki	 rindar	 fyri	 skaðan,	
ella	ólóligt	virksemi	er	í	einum	tiltakið,	so	er	
tað	 í	 fyrsta	 umfari	 viðkomandi,	 ið	 ger	
skaðan	 ella	 lógarbroti,	 sum	 heftir	 og	
ábyrgdast.	Í	øðrum	umfari	eru	tað	tey	sum	
luttaka	á	tiltakinum,	ið	hefta	og	ábyrgdast.	
Í	triðja	umfari	er	tað	leigarin	sum	heftur	og	
ábyrgdast.	 Eru	 fleiri	 leigarir	 umfataðir	 av	
somu	 leiguavtalu	 ella	 fleiri	 sum	 gera	
skaðan	 ella	 luttaka	 á	 tiltakinum,	 so	 hefta	
viðkomandi	 solidariskt	 yvirfyri	
Føroyingafelagnum	 í	 Aalborg	 fyri	 skaðar,	
sum	eru	uppkomnir	undir	leigumálinum.	
Endurgjald	 fyri	 skaðar	 skal	 vera	 goldið	
Føroyingafelagnum	 í	 Aalborg	 skjótast	
gjørligt	 og	 seinast	 7	 dagar	 eftir	 at	
leiguavtalan	er	endað.	
Føroyingafelagið	í	Aalborg	er	sostatt	óheft	
og	kann	ikki	heftast	fyri	skaðar	ella	annað	
ólógligt	 virksemi,	 ið	 hendir	 undir	 einum	
leigumálið.	
	

4.	Samtykki	og	kunning	um	
samtykki	

Føroyingafelagið	 í	Aalborg	metur	tað	sum	
at	 leigarin	 gevur	 sítt	 samtykki	 tá	 leigarin,	
vitandi	 av	 hesum	 leiðreglum	 og	 treytum,	
ger	 avtalu	 við	 Føroyingafelagið	 í	 Aalborg	
um	leigu	av	Álastovu	ella	høll.	
Tá	 talan	 er	 um	 bólk	 (leigarin),	 so	 metur	
Føroyingafelagið	í	Aalborg	tað	sum	at	allir	
limirnir	í	bólkinum	hava	givið	sítt	samtykki,	
tá	 bólkurin	 gevur	 sítt	 samtykki	 og	 ger	
avtalu	 við	 Føroyingafelagið	 í	 Aalborg	 um	
leigu.	
Tað	 er	 sostatt	 uppgávan	 hjá	 bólkinum	
(leigarin)	 at	 víðari	 kunna	 um	 hesar	
leiðreglur	 og	 treytir,	 sum	eru	 skjalfastar	 í	
hesum	skrivið,	til	tey	sum	t.d.	koma	upp	í	
bólkin	 eftir	 at	 avtalan	 er	 inngingin	 ella	
luttaka	á	tiltaki.		
	

5.	Lykil	

Tá	lykil	verður	latin	í	samband	við	leigumál	

ábyrgdast	 leigarin,	 um	 lykilin	 verður	
burturmistur.		
Verður	lykilin	ikki	borin	Føroyingafelagnum	
í	Aalborg	aftur	við	endan	av	leigumálinum,	
skal	 leigarin	 rinda	 kostnaðin,	 ið	
Føroyingafelagið	 í	Aalborg	hevur	av	mista	
lykilnum.	
	

6.	Eyka	útreiðslur	og	endurgjald	í	
samband	við	leiguavtalu	

Í	 teimum	 førum	har	 eyka	útreiðslur	 ella	
endurgjald	 verður	 álagt	
Føroyingafelagnum	 í	 Aalborg	 í	 samband	
við	 leiguavtalu,	 er	 tað	 í	 fyrsta	 umfari	
viðkomandi,	 ið	 hevur	 skylduna	 fyri	
hesum	endurgjaldið	ella	eyka	útreiðslu	ið	
heftur	og	ábyrgdast.	 Í	 øðrum	umfari	eru	
tað	tey	sum	luttaka	á	tiltakinum,	ið	hefta	og	
ábyrgdast.	 Í	 triðja	 umfari	 er	 tað	 leigarin	
sum	heftur	og	ábyrgdast.	Eru	fleiri	leigarir	
umfataðir	 av	 somu	 leiguavtalu	 ella	 fleiri	
sum	 eru	 skyldug	 í	 álagda	 endurgjaldinum	
ella	eyka	útreiðsluni,	so	hefta	viðkomandi	
solidariskt	 yvirfyri	 Føroyingafelagnum	 í	
Aalborg.		

	

7.	Hølið,	leiga	og	leigutíð	

Hølið,	 sum	 leigað	 verður,	 er:	
______________.		
Leigutíðin	 byrjar	 tann	 __/__	 –	 201_	 og	
endar	tann	__/__	–	201_.		

	
8.	Uppsøgn	av	hesi	avtalu	

Verður	avtala	ikki	vird	og/ella	víkir	tiltakið	
frá	 tí,	 sum	nevndin	 fekk	 lýst	 og	 góðkendi	
leiguna	 út	 frá,	 so	 verður	 avtalan	 við	
leigaran	uppsøgd.	Um	 leigarin	hevur	havt	
útreiðslur	 í	 samband	 við	 fyriskipanina	 av	
tiltakinum,	 so	 verða	 hesar	 útreiðslur	 ikki	



Føroyingafelagið	í	Aalborg		 	 	 	 3	

endurgoldnar	 av	 Føroyingafelagnum	 í	
Aalborg,	 ei	 heldur	 verður	 limaskapur	 í	
Føroyingafelagnum	í	Aalborg	endurgoldin.	

	

9.	Gildiskoma	

Henda	avtala	hevur	gildið	og	 leiga	verður	
gjørd,	 tá	 leigarin	 góðtekur	 omanfyri	
standandi	leiðreglur	og	treytir.

	
	
	
Avtala	er	hervið	gjørd	millum:	Føroyingafelagið	í	Aalborg	og	________________	(leigarin).	
	
	
Føroyingafelagið	væntar	at	luttakarar	vísa	hógv	til	tiltøk	og	harvið	vísa	virðing	fyri	tí	arbeiðið	
leigarin	hevur	lagt	í	fyriskipanina	av	tiltakinum.	


