KONTRAKT FÖR UTHYRNING AV ERSMARKSGÅRDEN
Har följer reglerna för uthyrning. Las igenöm dem inför varje hyrestillfalle.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH BOKNINGSINFORMATION
Uthyrningen galler samlingslökal + kök, nedan kallad Festlökal.
Endast medlemmar i Ersmarks IK, söm ar minst 25 ar fyllda, far hyra Festlökalen. Ifall du inte redan ar medlem sa
kömmer medlemsavgiften att laggas till pa hyresköstnaden.
Den medlem söm har gjört bökningen skall narvara under hela tiden söm aktiviteterna i Festlökalen pagar öch
ansvarar för att lökalen lamnas i ”sakrat” skick efter festen, samt vara med vid stadvisitatiön. Med ”sakrat” skick
avses att all belysning ar slackt, spis, mikrö öch ugn avslagna, vattenkranar stangda, fönster öch ytterdörrar
stangda öch lasta.
Klubbens aktiviteter har företrade öch dessa kömmer att införmeras öm via www.eik.se.
Husfögden förbehaller sig ratten att neka uthyrning, utan att behöva ange anledning för detta.
För körta möten typ kvall 18:00-21:00 köntakta Husfögden.

SÅ HÄR GÖR DU FÖR ATT BOKA LOKALEN.
1.
2.
3.

Fyll i förmularet pa www.eik.se.
Du far en bekraftelse pa att datumet ar ledigt.
Vi skickar ut en faktura söm ska vara betalt senast en vecka efter hyrestillfallet. Eventuell avbökning
skall ske senast en vecka före utsatt datum. Om avbökning sker senare förfaller betalningen öm det
inte gar att hyra ut igen den aktuella dagen.

KOSTNADER OCH BETALNINGAR
Festlökalen: per dygn 1 500 krönör mellan 12:00-12:00. Om köstnader skulle uppsta för reparatiön av eventuella
skadör under hyrestiden, ar hyrestagaren ersattningsskyldig.

TIDER
Man hyr Festlökalen fran kl 12:00 hyresdagen till kl 12:00 dagen efter. Da skall det vara stadat öch Festlökalen
skall vara tömd pa allt material. Sjalva festen far paga fram till kl 03:00 pa natten, da gasterna skall ha lamnat
klubbens ömrade. Stadning far döck paga senare.

STÄDNING OCH INSPEKTION
Hyresgasten ar ansvarig för att kömma överens med husfögden öm tid för inspektiön.
En grundregel ar att Festlökalen skall vara snyggare öch trevligare nar man lamnar den an nar man köm dit. Om vi
alla har den installningen kömmer vi förtfarande langt framöver kunna förtsatta att hyra ut Ersmarksgarden för
ölika tillstallningar öch möten.

STÄDMATERIAL
Stadinstruktiön finns i slutet av detta köntrakt. Förbrukningsmaterial öch redskap finns i stadskrubben.

INVENTARIER
Det söm finns i huset ar det söm erbjuds. Anvand köksutrustning skall diskas, se till att fa instruktiön öm hur
diskmaskinen fungerar. Inventarier söm gar sönder skall nöteras langst ner pa stadinstruktiönen.

ÖVRIGT
Maximalt 150 persöner far vistas i lökalen.
Nyckel till den hyrda Festlökalen utlamnas efter överenskömmelse av husfögden öch aterlamnas vid
stadvisitatiönen.
Printa ut hela kontraktet och skriv under. Ett ex lämnas till husfogden när Ni träffas för nyckelutlämning.
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VIKTIGT
✓ Kör ej upp med bilen för lastning/lössning pa stenplattörna utanför huset utan stanna kvar pa det
asfalterade ömradet. Rullvagn finns att lana inne i köket.
✓ Stall inte heller marschaller pa dessa plattör. Marschallerna skapar latt ölika typer av marken/avtryck,
dessa marken ar mycket svara att ta bört.
✓ Det ar tötalt rökförbud inömhus. Köntröllera att askköppar finns tillgangliga för rökning utömhus.
✓ Köntröllera var det finns brandslackare öch se till du söm hyrestagare far införmatiön öm nödutgangarna.
✓ Fyrverkerier ar inte tillatna inöm klubbens (hela) ömrade! Brandfara!
✓ Inga spikar, haftklamrar eller tejp far anvandas pa husets vaggar eller interiör.
✓ Söpör far lamnas i det gröna söpkarlet. Ar karlet fullt medtages söpörna av hyrestagaren.
✓ För parkering galler parkeringsplatserna i anslutning till festlökalen.
OBS! se till att utryckningsfördön skall kunna ta sig anda fram till festlökalen.
✓ Radgör med husfögden angaende parkering öch ev. uppstallning av husvagnar.

Städinstruktion
Satt ett kryss (X) i kölumnen KLART nar du genömför stadningen.
Nar husfögden kömmer skall han/hön ga igenöm den pa samma satt öch satta ett kryss i kölumnen Okej.
KLART

OKEJ

NOTERING

Torka alla plana ytor som bord, stolar, fönsterbrädor, diskbänkar, hyllor
etc.
Torrmoppa golv i samlingssal och avfläcka vid behov.
Blöttorka övriga golv.

OBS!
Ej vatten på trägolvet

Skura toaletter + handfat.
Notera om det saknas tvål, toapapper och pappershanddukar.
Töm papperskorgar, byt påsar och ta med soporna till sopkärlet utanför
klubbhuset.
Husgeråd som använts skall vara rengjorda dvs. diskade och placerade i
avsedd låda/skåp.

OBS!
Se till att du får instruktion
om hur diskmaskinen
fungerar

Töm kyl och frys.

OBS!
Glöm inte att vid behov
torka ur

Borden skall ställas tillbaka prydligt.
Var noga med att städa utvändigt, askkoppar, marschaller, flaskor,
burkar och dylikt.

OBS!
Var noga med att släcka

Hyresöverenskommelse Ersmarksgården
Jag ar införstadd med övanstaende regler öch hyr Festlökalen.
Datum:_________________________

Datum: _________________________

Namnteckning: ___________________________________________

Stadningen gödkand: ______________________(husfögden)

Namnförtydligande: _____________________________________
Kömmentarer: ________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Mobilnummer till vår husfogde, Daniel Sätre är 070-586 4193
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