
 

Engvadgaard, set fra haveforeningen Oasen. 

 

Skal du holde fest? 

Så har vi her i afdelingen Nord et selskabslokale, 

Engvadgaard, som er godkendt til at rumme maksimalt 

50 personer.   



Selskabslokalet, som oprindelig er en ældre villa, fra 

1941, er beliggende på Avedøre Tværvej 95 (bag 

Bymuren 110). 

Villaen er på 306 m², hvoraf stue og 1 sal, fungere som 

festlokaler. 

Der er en udendørs stolelift, op til hoveddøren. Ikke 

beregnet til kørestol.   

Huset indeholder: Et stort fælleslokale med musikanlæg. 

Køkken med opvaskemaskine, køle- og fryseskab, stort 

svaleskab, to komfurer, med emhætter, kaffemaskine, 

mikroovn, elkedel, porcelæn, gryder og service til 50 

personer. Opvaskemaskinen er forsynet med automatisk 

sæbedosering. Støvsuger forefindes. Der er 2 lokaler på 

første sal. Der er 2 toiletter i stueplan og 2 på første sal. 

I garderoben på første sal er anbragt et puslebord.  

Desuden er der en stor have. Der er havemøbler i 

skunken på 1. sal.  

I stueplan er der 20 borde (str. 150x76), stole, til 50 

personer. 

Du skal selvfølgelig være beboer i afdelingen for at 

kunne leje lokalet. 

Man må ikke overnatte i huset. 



 

Adgang via hovedtrappen. 

Udlejning af selskabslokalet sker fra 

ejendomskontoret i åbningstiden. Lokalet kan reserveres 

pr. telefon, men inden 5 dage fra reservationsdagen skal 

depositum være betalt og lejen forfalder senest en 

måned før udlejning.  

Depositummet betales ved reservation af lokalet, 

og stilles som sikkerhed for det service eller inventar, 



som eventuelt måtte gå i stykker i lejeperioden eller for 

manglende rengøring. 

Lokalet skal efterlades i rengjort stand klar til næste 

lejer. Materialer til brug ved rengøring forefindes på det 

ene toilet i stueplan. Bliver rengøringen ikke godkendt, 

rengøres lokalerne af et firma og faktura modregnes 

depositummet. 

 

 

Adgang via køkkentrappen. 

 



 
 

Køkken 



 

Lokale i stueplan. 



 

Lokale på 1 sal. 

Priser for depositum og leje for lokalet Ved bestilling 

betales et depositum på 1.000 kroner.  

Lejen skal du betale senest 4 uger før den dag du lejer 

selskabslokalet, ellers bortfalder reservationen og 

depositummet betales ikke tilbage. 



Selskabslokalet udlejes i hele weekender fra fredag kl. 

10.00 til mandag kl. 08.00 med mindre andet er aftalt 

med ejendomskontoret. Prisen er 2.000 kroner. På 

hverdage koster lokalet 400,00 kroner og udlejes fra kl. 

08.00 på lejedagen til kl. 08.00 dagen efter. 

Der skal betales via Mobile Pay. 

Både ved reservation, betaling af leje og depositum, og 

ved udlevering af nøgle skal du møde op på 

Ejendomskontoret i åbningstiderne. 

 

Husk oprydning - inden lokalet forlades, tak.  

 

 

Ved aflevering af lokalet lægger du nøglen i 

Ejendomskontorets postkasse, Pottemagerporten 43, 

2650 Hvidovre 

 

Link til lidt historie om Engvadgaard: Gartneriet Engvadgård - 

Forstadsmuseet 

 

https://forstadsmuseet.dk/historien-om/gartneriet-engvadgaard/
https://forstadsmuseet.dk/historien-om/gartneriet-engvadgaard/

