Brukarregler vid hyra av Jakobsbergs Gård

(I enlighet med Idrottsförvaltningens villkor och regler vid förhyrning av stadens allmänna samlingslokaler, gällande
fr.o.m. 100601, som bifogas bokningsbekräftelsen.)

1. Utsänd faktura från Jakobsbergs Gård på hyran skall betalas i förskott till plusgiro 65 45 36-2, och
vara gården tillhanda före uthyrningstillfället.
2. Avbeställning skall ske skriftligen, gärna per e-post: info@jakobsbergsgard.se. Kontakta även gärna
gården på telefon 08-646 27 80. Om avbokningen inkommer senare än 30 dagar, utgår fullt pris.
3. Gården har rätt att ta ut depositionsavgift på 1000 - 2000 kr. Denna återbetalas ifall lokalen
återlämnats fullt återställd på utsatt tid i enlighet med avtalet. I annat fall sker avdrag.
Eventuell efterdebitering kan även tillkomma vid tidsöverdrag eller skador.
4. Lokalen är disponibel för hyresgästen under de klockslag som angivits i bokningsbekräftelsen.
Vid tidsöverdrag utgår dubbel taxa för varje påbörjad halvtimma.
5. Gårdens kök är inte anpassade för festmatlagning , förberedelser bör göras på annat håll.
6. Kunden möblerar själv om lokalen i samråd med vakthavande personal, samt återställer allt i
ursprungligt skick inom den tid som är hyrd:
•
•
•
•
•
•
•

Porslin, glas och bestick skall vara diskat, torkat och på rätt plats i skåp och lådor.
Ugn, mikro och spis skall torkas av.
Bänkar, bord och stolar avtorkade och tillbakaställda på sina platser.
Tomburkar, glas, plastförpackningar, kartong, aluminiumfat och liknande kan inte kastas i soptunnorna utan tas med
av kunden. Återvinningsstation finns 300m bort på Ålgrytevägen
Övriga sopor och påsar, även från toaletterna, kastas i soptunnorna på norra gaveln av Huvudbyggnaden.
Diskmaskinen skall tömmas, rensas och sköljas ur, filter och propp diskas av.
Gården svarar för städning av golv och toaletter, men vid större spill eller liknande skall kunden själv åtgärda
detta direkt på plats för att inte orsaka bestående skador på golv eller annat i lokalen.

7. Rökning är förbjuden i samtliga lokaler.
8. Det är förbjudet att spika, tejpa eller använda häftstift på väggar, tak och golv.
9. Tänk på brandfaran. Marschaller får aldrig ställas direkt på trappor eller ramper.
Värmeljus skall alltid stå i hållare och aldrig på toalett eller i fönster.
10. Hyresgästen är skyldig att visa sådan hänsyn att kringboende och gäster i gårdens övriga
lokaler inte blir störda. All musik skall vara avstängd senast 30 min före hyrestidens slut . Vid
förhyrning till 02.00 skall musiken stängas av och festen avslutas kl 01.00
11. Huvudbyggnaden är avsedd för 50 personer (endast 45 sittande matgäster i Jakobssalen). Det är inte
tillåtet att anordna dans på övervåningen.
Södra flygeln är avsedd för högst 65 och Norra flygeln rymmer 30 personer. Överskrids det tillåtna
antalet personer har personalen rätt att avbryta förhyrningen och stänga lokalen omedelbart.
12. Utrymningsvägar/nödutgångar gällande samtliga hus får inte blockeras.
Parkeringsplatserna på gårdsplanen är begränsade.
Detta papper skall undertecknas och lämnas till Gårdens personal när ni kommer till lokalen
Kontonummer inkl. clearingnummer för återbetalning av depositionsavgift
Kontonummer…....................................................
Bank......................................................................
Undertecknad hyresgäst har tagit del av ovanstående regler vilket intygas:
Avser lokal…………………………………..................... och hyresdatum: ……………………………............
Förhyrarens namnteckning…………………………………………………………………....
Namnförtydligande ….................................................................................

