Brf Storspoven - SAMLINGSLOKAL
Bokning av samlingslokalen görs digitalt på samma sätt som
uthyrningslägenheten, tvättstugor och bastu. Ni kan boka via dator,
Storspovens hemsida eller på tavlorna nere vid tvättstugorna.
Observera att det inte går att boka vid dörren till lokalen eller
lägenheten.
Ni får tillgång till lokalen med taggupplåsning vid källarnergången
intill 33F samt vid dörren till lokalen. Samma tagg och utförande
som till uthyrningslägenhet, bastu och tvättstuga.

Regler för lokalen:
•

Lokalen är rökfri!

•

Lokalen är husdjursfri (pälsdjur).

•

Lokalen hyrs dygnvis.

•

Medtag egna handdukar till kök och toalett om dessa önskas

•

Hyra 100:-/dygn betalas via hyresavi med 4 månaders fördröjning

Tänk på!
•

Bokning och öppning av rummet sker med lokalens “tagg”.

•

Det skall vara lugnt i lokalen efter kl. 22.00.

•

Vid utebliven städning debiteras du vad en städfirma kostar.

•

Du som bokar lokalen är ekonomiskt ansvarig om något går sönder.

Ersättningsexempel:
• 25:- styck; tallrikar, glas, kaffekoppar, bestick osv.
• 50:- styck; skålar, tillbringare, uppläggningsfat osv.
• 100:- styck; kastrull, termos, kaffebryggare osv.
• Skador på större inventarier och inredning debiteras efter avsyning av styrelserepresentant.
.
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Vi vill också påminna om några enkla förhållningsregler när det gäller nyttjandet
av lokalerna.
•
•

Lokalerna skall lämnas i rent och städat skick. Detta avsynas av
ansvarig, som kontroller att städning och dylikt sköts och vid
missbruk/-skötsel kan särskild ersättning tas ut.
Skall lokalen nyttjas av barn och ungdomar, så hålls alltid en vuxen
ansvarig för lokalen.

•

Alkoholförtäring av minderåriga är på inga villkor tillåten i lokalerna.

•

Det skall naturligtvis tilläggas att den som hyr lokaler skall se till att
gästerna uppträder städat på området. Detta innebär att överdriven
onykterhet, slagsmål, extremt hög musik nattetid eller nedskräpning
utanför eller annat störande uppträdande ej under några
omständigheter tolereras.

Vi hoppas givetvis att lokalen nyttjas trevligt och varsamt, så att vi alla kan
trivas här!

INVENTARIELISTA
Lokalen är utrustad med 6 mindre bord och ett större. 30 Buntade stolar, 56 klappstolar
Projektor, högtalare
IT-uppkoppling med router
KÖK
Diskmaskin, Ugn, Häll, Mikrovågsugn, Kaffebryggare – dubbel, Vattenkokare
Porslin för 30 personer (dricksglas, vinglas, flattallrik, assistent, djuptallrik, desserttallrik,
bestick)
Uppläggningsfat
Pannor av varierande storlek

Kontaktperson för lokalen är Gunborg Eriksson, Mariehemsv 31A, 070-592 7402.
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