
Introduktion af prisliste 
 

Skal du afholde et arrangement på kommunalt areal, og har du brug for hjælp til at løse praktiske 
opgaver i forbindelse med dit arrangement, så kan du få hjælp fra Slagelse Kommunes 
Entreprenørservice eller et privat firma. Forudsat at du har fået tilladelse til at afholde 
arrangementet, tilbyder Entreprenørservice skiltning og afspærring, affaldssortering og meget 
andet – mod betaling. Priserne for de tilbudte serviceydelser kan læses i prislisten nedenfor.  
Er der noget, du ikke kan finde i prislisten, så er du velkommen til at kontakte Entreprenørservice 
(se tlf.nr. Nederst på siden). 
 
Ønsker du hjælp fra Entreprenørservice, opfordres du til at bestille opgaverne i god tid. Der kan 
eksempelvis forekomme udfordringer i forhold til leveringstid på skilte, og nogle materialer kan 
være svære og dermed dyrere eller umulige at skaffe i sidste øjeblik. Derfor bedes du bestille 
senest 5 arbejdsdage før afholdelse, og meget gerne tidligere – så giver du dit arrangement og 
Entreprenørservice de bedste forudsætninger.  
 

Alle materialer udleveres, hvis ikke andet er aftalt, fra materielgården i Korsør, Teglværksvej 4, 
4220 Korsør. Der udleveres kun efter forudgående aftale. Materialerne kan som udgangspunkt 
tidligst hentes dagen før arrangementets start. Og materialerne skal leveres tilbage senest dagen 
efter arrangementets afslutning. Dog er materielgården kun åben i hverdagene, man-tor 07:00-
14:30 samt fredag 07:00-11:00. 
Afleveres der senere uden forudgående aftale, faktureres de ekstra dage. 
 

Lejer er ansvarlig for at tilbagelevere de aftalte materialer i samme stand som de blev modtaget. 
Eventuelle fejl og mangler faktureres særskilt. 
Evt. skader på tredjemands ejendom ved brug af materiel er Slagelse Kommune uvedkommende. 
 

Vær opmærksom på, at det er arrangørens ansvar at kunne forevise en skilteplan og en 
rådighedstilladelse, og at der, så længe skiltene står, er krav om tilsyn to gange om dagen i 
hverdagene samt en gang om dagen i weekender. 
Det er ligeledes arrangørens ansvar at lave aftale om bortskaffelse af affald. 
 
Ved leje af 1-20 enheder beregnes et grundbeløb på 465,- kr. + lejeprisen for de enkelte 
materialer. 
Ved leje af 21-40 enheder beregnes et grundbeløb på 850,- kr. + lejeprisen på de enkelte 
materialer. 
Ved leje af mere end 41 enheder spørg for tilbud. 
 
Hvis Slagelse Kommunes Entreprenørservice skal transportere eller opsætte materialerne, vil det 
medføre yderligere timer til medarbejdere eller vognmænd. 
 
Alle nævnte priser er eksklusiv moms. 
 
For aftale om leje af materiel eller booking af medarbejdere kontakt: Mikael Holmgaard-Grejsen, 
mkgre@slagelse.dk, 58573418. 
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