
ÚTLEIGUREGLUR HERBERGIS Í SEM HÚSINU, SLÉTTUVEGI 3 

 

1. gr 

a) Herbergi leigist til félagsmanna SEM samkvæmt gjaldskrá 1. 
b) Félagsmenn geta sótt um að leigja herbergi með allt að þriggja mánaða fyrirvara. 
c) Aðstandendur félagsmanna geta sótt um að leigja herbergi á meðan sjúkrahús-

endurhæfingarvist stendur yfir samkvæmt gjaldskrá 1.  
d) Aðstandendur teljast sem: makar, foreldrar, systkini, ömmur og afar, börn og barnabörn. 
e) Aðrir en félagsmenn og aðstandendur samkvæmt gr 1. lið c) og d) geta sótt um leigu á 

hebergi með allt að þriggja vikna fyrirvara samkvæmt gjaldskrá 2. 

2. gr 

a) Herbergi leigjast út með tvíbreiðu rúmi og salerni. Leigjandi þarf að hafa meðferðis 
rúmfatnað, handklæði, tuskur og þess háttar. Salernispappír verður til staðar. Einnig er 
hægt að leigja rúmföt (sjá gjaldskrá). 

b) Sturtuaðstaða fylgir með herbergjum. Hafa þarf meðferðis allt sem sturtuferð fylgir. 
Ganga skal vel og snyrtilega um og skila af sér hreinu svo allt sé viðunandi fyrir næstu 
leigu.  

3. gr 

a) Herbergi skal skila í sama ástandi og tekið var við því, úttekt verður gerð við á skil á 
herberginu hverju sinni. Leigjendur koma að öllu hreinu og skila af sér öllu hreinu. Ef 
leigjandi óskar getur hann pantað þrif eftir þörfum samkvæmt gjaldskrá. 

4. gr 

b) Húsreglur SEM-hússins gilda og liggja fyrir í hergbergi. 
c) Leigutaki skal ganga vel og snyrtilega um húsnæðið og gæta þess að ónáða ekki 

meðleigjendur sína. Leigutaki ber ábyrgð á umgengni gesta sem til hans koma og gilda 
sömu reglur um umgengni þeirra og leigutaka. Athygli skal vakin á því að ekki er heimilt 
að halda partý í húsnæðinu. Reykingar eru bannaðar í leiguherbergjum og á svölum 
þeirra. 

5. gr 

a) Leiga skal greidd fyrirfram á reikning 0323-13-110180. 
b) Glati leigutaki lykli að herbergi sínu er skipt um skrá á kostnað leigutaka. 
c) Auka  

6. gr 

d) Útleigutími hefst kl 15:00 og skila skal herbergi fyrir kl 13:00 

e) Leigutími er frá einum sólarhring upp í einn mánuð. Hægt er að semja um lengri 
leigutíma ef þess er þörf. 
 

 

Gjaldskrá 
Gjaldskrá 1:  1500 kr per sólarhring 

Gjaldskrá 2:  3000 kr per sólarhring 

Rúmföt:  1500 kr per skipti 
Þrif  1500 kr per skipti 
 
Kennitala: 510182-0739 
Reikningsnúmer: 0323-13-110180 


