
 

K O M  I H Å G  N Ä R D U  H Y R  V Å R  LO K A L 

Allmänt  

  Hyresgästen ansvarar över lokalen under hyrestiden.  

Förberedelse  
 

  I  lokalen finns det ugn och spis,  mikrovågsugn, kaffebryggare, vattenkokare och kylskåp. För ca 30 personer 

finns det även servis och vinglas. Lokalen har 6 matsalsbord, 2 soffbord, 35 stolar och 45 sittplatser på 

fåtöljer och soffor.   

  Informera förvaltaren vilka möbler som behövs, då vissa möbler finns i lager.   

  Hyresgästen organiserar efter eget behov möblerna. Ha  alltid i baktanke at t det är svårt a tt göra det ensam.  

  Tänk även på bordsduk och övriga dekorationer som ljus, blommor, servetter etc.   

  Det finns en musikanläggning med förstärkare samt högtalare. Ljudkälla (CD -spelare, MP3-spelare, dator) 

med til lhörande sladdar skaffar hyresgästen själv. Informera tidigt förvaltaren om du vill använda 

musikanläggningen.   

  Lokalen har 5 spotl ights.  Hyresgästen kan alltid ta med egna.   

  Se efter i  toaletterna om det finns papper och tvål .   

  Placera ut askkoppar utomhus.  

Under hyrestiden  

  Musiken får ej  vara för hög, särskilt om hyresgästen använder bashögtalare typ PA, då ljudnivån kan nå 

lägenheterna. Det är bra att gå upp i trapphuset och lyssna för säkerhets skull.   

  Tänk på att ljudnivån k l.  18.00 är starkare kl.  23.30.  

  Kontrollera (vid behov med förvaltaren) med Scala -teatern så de inte har föreställning under hyrest iden.  

  Under Scala-teaterns föreställningar får musik spelas på låg volym.   

  Rökning får endast ske utanför lokalen, använd askkoppar. All dryck i glas,  mugg elle r flaska får ej  medtas 

utanför lokalen. Vi ber er inte ha för hög ljudnivå på gatan.  

Efter festen  

  All skräp skall medtas och slängas, även från toaletterna.   

  Servisen skall diskas, torkas och placeras tillbaka.   

  Alla hyllor och bord skall avtorkas med fuktig trasa.   

  Samtliga golv skall sopas och våttorkas, även i toaletterna samt trappan.   

  Möblerna skall placeras t illbaka som de var innan hyrestiden.   

  Alla fimpar skall sopas upp utanför lokalen.   

  Om något gått sönder eller skadats skall förvaltaren informeras så tidigt som möjligt.  

 

Trevligt evenemang önskar Club Estetic!  

 
 


