Pärlan - vår lokal och även skyddsrum - på Klangvägen 2 kan bokas av de boende i föreningen.
Stolar, bord och porslin för 30 personer finns. Köket är utrustat med diskmaskin, kylskåp med
frysdel, spishäll, separat ugn och bardisk.
Uthyrningsregler för Pärlan
Lokalen bokas via bokningslistan i Pärlan samt att du kontaktar lokaluthyrare Kent Åkesson.
Kent har telefontid torsdag 19:00 - 19:30 på telefon 771 56 13 eller mobil 073-157 31 41.
Pärlan bokas endast mot depositionsavgift. En bekräftelse från lokaluthyraren krävs för att
bokningen skall vara giltig.
Du bekräftar sedan bokningen genom att återigen kontakta Kent Åkesson senast torsdagen före
bokat datum. Du gör då upp nyckelutlämnandet och kontraktskrivandet med honom.
OBS! Kom ihåg att även avbokning måste anmälas på bokningslistan och till lokaluthyraren.
Lokalen får endast hyras av medlemmar i bostadsrättsföreningen Drevvikens Strand.
Bastu. Bokning sker på lista i Pärlan. OBS! Är lokalen uthyrd är bastubad inte tillåten och vise
versa. (Tips, kontakta den som bokat så kan det kanske ordna sig ändå.)
Vid vuxenfest får hela lokalen bokas mellan klockan 12.00 och 11.00 dagen efter, mot en
depositionsavgift av 500:-. Lokalen och utrymmen utanför skall vara städat till klockan 11.00 då
besiktning utförs.
Vid barnkalas får lokalen bokas mellan klockan 12.00 och 21.00 mot en depositionsavgift av 300:Besiktning skall ske strax innan tidens utgång. Minst en vuxen måste vara med som ansvarig vid
barnkalas.
För närvarande hyrs lokalen inte ut till ungdomsfester.
Vid kommersiell handel i lokalen, utövad av medlem kostar det 300:- vid varje tillfälle. Städning
utförs av den som hyr.
Lokaluthyraren ansvarar för att en objektiv bedömning av städningen görs.
Den som skriver på uthyrningskontraktet ansvarar för följande punkter:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Om städningen inte bedöms vara godkänd har lokaluthyraren rätt att ta betalt för
städningen från depositionsavgiften.
Vid grov misskötsel i lokalen får den hyrande inte tillbaka depositionsavgiften samt hålls
fullt betalningsansvarig för skador som kan ha uppstått, oavsett beloppets storlek. Med
misskötsel menas att man inte följer föreskrivna regler, vandalisering, störande
beteende mm.
Efter klockan 22:00 får inga fönster stå öppna i lokalen då hög musik kan upplevas
störande av närboende grannar. Gäller att även gäster som vistas utomhus är lågmälda.
Lokalen får endast användas till klockan 01.00. Då skall lokalen vara tom och låst.
Grannar finns runt om.
Har något porslin/glas gått sönder, var vänlig och meddela detta så det alltid finns
porslin för 30 pers.
Har Du av misstag fått med dig något hem som tillhör Pärlan, var vänlig och gå tillbaka
med detta eller ring Kent.
Sopor tar man med sig hem.
Av hänsyn till allergiska personer får husdjur inte vistas i lokalen.
Rökning är förbjuden i lokalen. OBS! Släng inte fimpar på marken, tack.
Det är Du som lokalhyrare som ansvarar för dina gäster.
Om styrelsen bedömer det som nödvändigt spärras vederbörande från ytterligare
bokning.

Tänk på att parkering inte är tillåten på vändplan och i bostadsområdet. Använd gästparkeringen.
Med vänliga hälsningar Styrelsen 2012-11-22

