Klubbarnas Klubb
Stockholm 18-05-14
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När lokalen bokas skickar vi en bokningsavgift på 2 500: - som sedan dras från
slutfakturan på hyran.
Avbokning senast 30 dagar innan evenemang utan kostnad eller bokningsavgift.
För kvällsabonnemang kan lokalen utnyttjas till kl. 01:00
Det finns en enklare typ av musikanläggning med 6 högtalare och mikrofon. Vi ber
er att hålla musiken på rimlig nivå och absolut inte efter kl. 01.00
Catering/mat och dryck. Finns ett mindre beredningskök med värmeugn och
diskmaskin. Behöver du hjälp med catering, hör av dig så kan vi lämna förslag.
Det finns stolar, bord, porslin, glas och bestick för 60 personer. Som mingel kan man
vara 90 personer. Det ingår inte dukar och kandelaber. Två bord är B110 x L220 och
4 bord är B80 x L200
Det finns en projektor som går att koppla till dator eller mobiltelefon. När denna
kopplas på finns en duk som kommer ner elektriskt från taket.
Avstädning i egen regi efter evenemanget är viktigt. Avstädningen skall vara klart till
senast kl. 12.00 nästkommande dag. Det går bra att köpa till extra städning mot en
kostnad om 450 kr/tim. Normalt tar det 2,5 timmar. Glöm ej att stänga fönster och
släcka alla ljus.
Återställning. Flyttar ni möbler är vi tacksamma om ni återställer möblering som
den var när ni kom.
Sopor källsorteras (Glas, Mat, Papper, Metall o Plast). Detta läggs i vår Miljöstation
mittemot Oaxen restaurang (ca 50 m från lokalen)
Brand och Första förband Det finns en brandsläckare vid entrén och en vid
nödutgången vid beredningsköket. Brandfilt finns vid bardisken. Två brandvarnare
finns, en i vardera ändan av lokalen. Första förband hänger på toaletten.
Vid skador debiteras självkostnad för reparation eller ersättningsföremål.
Parkering Finns på Djurgårdsslätten nedanför Skansen. Tillfällig parkering nedanför
lastbryggan kan göras vid av- och pålastning. P-böter inom hela Nya Djurgårdsvarvet
om inte särskilt P-tillstånd finnes.
Resa kommunalt Buss 67 (Skansen) eller Spårvagnslinje 7 (Waldemarsudde) gå av
på hållplats Skansen. Adressen är Beckholmsvägen 12 (se karta)
Kod till ytterdörr erhålles vid tillträde (fungerar endast kring evenemanget).
Om ni har frågor maila info@klubbarnasklubb.se eller ring 08-733 99 28

