Regler och priser för uthyrning av Culmen Plus lokaler
Gäller fr.o.m. 2020-07-01
Allmänt
Culmen Plus lokaler Loungen, Vardagsrummet, Vinkällaren är i första hand avsedda för aktiviteter,
möten och fester som arrangeras av Culmen Plus samt de bägge brf-föreningarna Villa Culmen och
Norrstacken. Ingen kostnad utgår vid dessa tillfällen.
Boende, föreningar, privatpersoner och företag kan hyra lokalerna för egna aktiviteter, möten eller
fester och då är hyreskostnaden för de olika brukarna enligt nedan. Ansvarig hyresgäst svarar för att
hyresreglerna följs. Hyresgäst skall uppge namn, adress, e-post och telefon.
Lokalerna får inte användas till arrangemang av politisk eller religiös karaktär ej heller till
arrangemang som riktar sig till omyndiga personer. Uthyrning eller upplåtelse direkt eller indirekt i
”andra hand” är ej tillåten utan särskild överenskommelse med styrelsen.
Bokningar görs i pärm i Loungen eller till lokalansvarig. Bokning kan max ske 3 månader i förväg,
annan tid kan bokas genom ansvarig uthyrare.
Bokning kan göras för del av dag eller fr. kl. 12.00 till 12.00 följande dag, OBS! vid bokning för del av
dag/dagar var uppmärksam på under vilka tider annan verksamhet pågår så dessa ej störs av
bokningen. Dessa tider framgår i uthyrningspärmen!
Då prissättningen varit densamma sedan begynnelsen, har vi sett oss tvingade att justera hyrorna.

Priser för övriga hyresgäster av Vardagsrum eller Vinkällare
1. Boende medlem, för privat fest/tillställning
2. Boende medlem,för kommersiellt syfte,försäljning m.m.

V-rum

Vink

300:-

200:-

500:-

300:-

3. Närstående Brf.föreningar samt återkommande ”stamkund” 1000:-

500:-

4. Externa privatpersoner, föreningar samt företag

2000:-

1000:-

Styrelsen för Culmen Plus kan teckna separata avtal vid behov.
Gästlägenheten
Bokning görs i pärm i Loungen tidigast 3 månader i förväg och max 3 dagar i följd. Tid som kan
förlängas om ledig tid finns efter samråd med lokalansvarig. Bokning gäller från kl 14.00 angiven dag
till kl. 12.00 dagen därpå. Avbokning senare än 7 dagar före debiteras
Priser Vardagar söndag t.o.m. torsdag
200/dygn
Veckoslut fredag och lördag
300/dygn
Storhelger, jul nyår påsk och midsommar
400/dygn
Separat avtal daterat 2018-09-25 finns för Brf Sjöviken Väst och redovisas på separat sida!

Förråd
Bokas hos lokalansvarig. Hyrestid är kvartal och debiteras i förskott
Priser storlek 3m2 200/mån
Storlek 6m2 300/mån

Lokalansvarig
Bengt Judén 073-097 93 93 eller 070-2977002 bengt.juden@bahnhof.se
Ersättare Eva Ojander 073-989 89 69 eeoj@allt1.se
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