VÄLKOMMEN TILL SPRUTHUSET I DUVBO!
REGLER FÖR DIG SOM HYR SPRUTHUSET
Boende och föreningar i Duvbo och Hästhagen får använda Spruthuset för sammanträden,
studier, kulturella och andra stillsamma aktiviteter.
Kostnad: Boende, föreningar, företag och organisationer betalar 300:- per gång för
medlemmar i DVF, 600:- per gång för icke medlemmar, företag och liknande, samt 1000:- per
termin för föreningar. Vid avbokning senare än en vecka före hyrestillfället tar vi ut 100:-.
Bokning av Spruthuset sker genom följande kontaktpersoner:
Birgit Månsson, Solängsvägen 6, tel 08-28 98 28 för udda veckor,
Alice Söderberg, Björkhagsvägen 32 A , tel 073 0723460 för jämna veckor.
Nycklar utlämnas av kontaktperson och återlämnas dagen efter hyresdagen, eller efter
överenskommelse.
En deposition för nyckel om 200:- lämnas då nyckel erhålles och återfårs då nyckeln lämnas
tillbaka.
Hyran betalas kontant till respektive kontaktperson då nyckel erhålles.
Lokalen har kaffebryggare, vattenkokare, mikrovågsugn, stor utomhusgrill, elplatta och
diverse köksredskap samt kyl och frys.
Lokalen är utrustad med ett stort konferensbord med iläggsskivor och 24 stolar, 4 fällbord,
samt 20 fällstolar.
Lokalen har kapprum för 20 – 30 personer samt toalett.
Rökning är ej tillåten i Spruthuset. Värmeljus i lämplig ljusstake får användas.
Ej tillåtet att grilla inomhus.
Verksamheten skall avslutas senast kl 23.00! Grannar får inte störas!
Elementen regleras automatiskt och får ej ändras!
Föreningens tält får inte användas utan särskilt tillstånd.
Efter sammankomsterna:
 Lokalen skall vara städad. Efter särskild överenskommelse senast kl 10.30 dagen efter.
 Golven dammsugs och /eller torkas rena från grus och smuts. Dålig städning åtgärdas
och debiteras den som hyrt lokalen.
 Städutrustning finns i skrubben under trappan.
 Fönsterluckorna skall vara stängda och reglade.
 För kaffebryggare, elplatta och vattenkokare skall kontakten var urdragen.
 Möbler ställs tillbaka.
 Kyl och frys skall stängas av, tömmas, städas och dörren ställas på glänt.
 Sopor skall medtagas. Kompostpåsar för matavfall finns i städskrubben.
Reglerna gäller tills vidare.
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