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Regler vid hyra av Strandpaviljong och Båthuset
Bokningsregler












Bekräftelse från Laknäs Östanhols byalag skickas ut efter att bokningsförfrågan
inkommit. Bokningen blir bindande när förskottsbetalning (1000/2000 kr) är gjord
(senast 10 dagar efter bekräftelsen)
Vid avbokning senare än 72 timmar före bokat datum debiteras 50% av
hyreskostnaden.
Tillträde till hyrd lokal kl.12 dag före huvudbokningen om inte annat avtalats.
Avstädat och klart senast kl.18 dagen efter huvudbokningen om inte annat avtalats.
(obs Båthusets sal ska alltid vara utrymd och städad kl. 14 dagen efter
huvudbokningen)
Nycklar lämnas till hyresgäst av kontaktperson från Laknäs Östanhols byalag. Nyckeln
återlämnas i samband med att städningen kontrolleras. Viktigt att det alltid finns en
representant från hyresgästen på plats även om städningen utförs av städbolag.
Om hyrd anläggning inte lämnas i städat skick debiteras en extra avgift om lägst 3000
kr eller timkostnad enligt städbolags taxa.
Skador på anläggningen, inredning eller utrustning debiteras mot den faktiska
reparationskostnaden.
Inventarier som försvinner ska ersättas av hyresgästen.

Allmänna regler









Rökning endast utomhus. Fimpar i avsedd hink med grusfyllning.
De mindre borden samt de svarta fällstolarna från paviljongen får användas på
terrassen under tak vid Paviljongen.
I övrigt är det endast bord och bänkar från Båthuset som får användas utomhus.
Marschaller i särskilda hållare, aldrig direkt på trädäcken
Musik tonas ned (genom att dörrar stängs samt volym och basen sänks/annan musik
väljs) senast kl. 24.00 söndag-torsdag, 01.00 lördag-söndag
Fyrverkeri är STRIKT FÖRBJUDET. (Viktigt att sprida även till gäster)
Konfetti rekommenderas ej då hyresgästen ansvarar för att städa bort densamma,
även utomhus.
Kvarglömda saker tas om hand av Laknäs Östanhols byalag och förvaras högst en
vecka efter uthyrningen. Efter denna tid tar Laknäs Östanhols byalag inte längre
något ansvar.
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Städning







Hyresgästen ansvarar för sortering och bortforsling av sopor, kartong, tomflaskor etc.
samt att fimpar och konfetti eller liknande städas upp utomhus.
Dekorationer som hyresgästen satt upp tas ned av hyresgästen. (inkl. stift, spikar,
tejp etc.)
Bord, bänkar och stolar ska torkas med våt trasa och därefter ställas tillbaka på
avsedda platser.
Golv i Båthuset ska sopas/dammsugas, golv i Paviljongen ska dammsugas/våttorkas.
Ev. fläckar av mat eller dryck ska torkas/skuras bort.
Kylskåp/Frysskåp skall vara urplockade, rengjorda samt kopplas ur med dörr på glänt.
Toaletter samt pentry i Servicehuset ska lämnas i städat skick. Golven ska våttorkas.

