Pärlan - vår lokal (tillika skyddsrum) på Klangvägen 2, kan bokas av de boende i föreningen för fester eller
andra typer av sammankomster. Pärlan får endast hyras av medlemmar i BRF. Drevvikensstrand, och
kontraktet måste undertecknas av person som står som bostadsinnehavare i föreningen! Stolar, bord,
glas, porslin och annan utrustning finns för ca.30 personer. Köket är utrustat med diskmaskin, kylskåp
(med frys), spishäll, ugn, mikro, vattenkokare, kaffebryggare och bardisk.
Regler för uthyrning
Pärlan bokas på bokningslistan som finns uppsatt på anslagstavlan i lokalen. Vid bokningen kontaktas
lokalansvarig Kent Åkesson på telefon 0731573141 för bekräftelse. Kontakta sedan åter Kent, senast
torsdag samma vecka som Pärlan ska nyttjas, för överenskommelse om tid för
kontraktsskrivning/nyckelutlämning.
OBS! Kom ihåg att kontakta Kent/stryk er på listan i god tid även vid eventuell avbokning!
Att hyra Pärlan kostar 200 kronor + en depositionsavgift á 500 kronor = 700 kronor.
Hyra + depositionsavgift erläggs alltid i samband med kontraktsskrivning/nyckelutlämning. Betala
gärna/helst med kontanter.
Depositionen återbetalas efter besiktning av städad lokal, om inte anmärkning görs på städning eller
annan avvikelse från hyresreglerna, då lokalansvarig har rätt att helt eller delvis använda depositionen till
att ersätta eventuell skada eller tid för extra städning!
Bastun: Vid bokning av bastun räcker det med att skriva namn o adress på den tid ni avser att nyttja
bastun. Detta för att vi ska ha koll på vem/vilka som senast badat bastu, vid eventuella anmärkningar på
städning t.ex.
Observera att bokning av Pärlan för fest alltid har företräde framför bokning av bastu. Eventuellt
bastubad samtidigt med uthyrd lokal kan ske enligt överenskommelse mellan de som bokat.
Vid fest/annan sammankomst får lokalen hyras från klockan 12.00 till klockan 11.00 dagen efter, då
städning och iordningställande av lokalen skall vara genomförd och klar. Besiktning och allmän koll av
städning m.m. görs gemensamt av lokalansvarig och de/den som hyrt lokalen kl. 11, eller efter
överenskommelse.
Vid barnkalas måste alltid minst en vuxen, ansvarig person närvara under kalaset/festen.
Observera att Pärlan, på förekommen anledning, inte hyrs ut till rena ungdomsfester, p.g.a. tidigare
ordningsproblem, bristande ansvar hos vuxna ansvariga.
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Vid allvarlig misskötsel, eller försummande av regler för lokalen, får den hyrande, förutom att
depositionen tas, fullt betalningsansvar för skador som har uppstått, oavsett beloppets storlek. I värsta
fall kan styrelse/lokalansvarig besluta om avstängning, permanent eller tillfälligt, av hyresgäst.
Efter klockan 22.00 får inga fönster stå öppna i lokalen, då hög musik kan upplevas störande av
grannar boende i närheten. Detta gäller även för gäster som vistas utomhus under fest.
Lokalen får endast användas till klockan 01.00, då lokalen skall vara tom, släckt och låst. Också detta
med hänsyn till grannarna.
OM någon inventarie (möbel, köksutrustning t.ex.) skadas eller går sönder, meddela alltid detta till
Kent, så vi vet vad som eventuellt måste åtgärdas/köpas nytt.
Har ni av misstag fått något med hem, som tillhör Pärlan, snacka med Kent/lämna tillbaka snarast.
Av allergiskäl får inte husdjur vistas i Pärlan.
Rökning är naturligtvis absolut förbjudet inomhus. Vid rökning utomhus ombeds ni att ta hand om
fimpar (ha gärna en burk eller dylikt att fimpa i).
Du som har signerat hyreskontraktet har fulla ansvaret för att festen/sammankomsten blir trevlig, och
att ovanstående information och regler respekteras!

TÄNK PÅ ATT PARKERING INTE ÄR TILLÅTEN PÅ VÄNDPLAN OCH I BOSTADSOMRÅDET, ANVÄND
GÄSTPARKERINGEN!

