BENESTAGÅRDEN
Uthyrningsansvarig
Lina Johansson
Mobil: 073-310 00 33
frågor angående uthyrning
e-post: uthyrning@benestad.info
Vid fel kontakta:
Vaktmästare (skötselansvarig)
Karl-Eric Eriksson 070-742 66 18
Ordförande
Magnus Lydigh 070-691 17 48
Hyresavgift
1000 kr för hela
500 kr för lilla rummet
rabatt med erlagd medlemsavgift
Betalas via swish nr: 1231686641
I meddelande ange: Hyra För Efternamn

Uthyrningsregler
Uthyrning
▪ Nyckel hämtas och lämnas enligt överenskommelse
▪ Lokalen skall vara städad och iordningställd senast dagen efter kl. 12.00, om inget annat
överenskommit.
Städning
▪ Hushållssopor slängs i soptunnan som finns på västra gaveln.
▪ Tomflaskor och burkar medtages av hyresgäst.
▪ Golvet sopas och våttorkas.
▪ Dörrmatta dammsuges.
▪ Kökshanddukar medtages av hyresgäst, eller användes Benestagårdens kökshanddukar.
Hyresgäst kommer överens om återlämning av nytvättade vid återlämning av nyckel.
▪ Köksutrustning (fat, glas, bestick etc.) diskas, torkas och tillbakaställes.
▪ Spis, köksfläkt och kaffebryggare rengöres och avstänges efter användning.
▪ Diskmaskin rengöres och avstänges efter användning enligt separat instruktion.
Obs! Se till att inget vatten står kvar i diskmaskinen.
▪ Kyl- och frysskåp töms och rengöres efter användning, och lämnas påslagna.
▪ Bord och stolar rengöres och ställs tillbaka efter användning.
Grund uppställning 8 bord med 6 stolar upp och ned vända på respektive bord.
Värme
▪ Byggnaden har automatisk styrning av rumstemperatur. Ändra inte inställning av programautomatik
eller termostater på element. Uthyrare har ställt automatik i uppvärmnings läge innan ankomst.
▪ Lilla mötesrummet kan förses med extra värmeelement som vid behov kan användas för att höja
temperaturen tillfälligt, finns i förrådsrum.
Övrigt
▪ Rökning är inte tillåten i lokalen.
▪ Skador och sönderslagen utrustning eller inventarier debiteras hyresgäst.
t.ex. fat, glas, koppar a 20 kr.
▪ Vid onormal nedsmutsning debiteras hyresgäst för extra städning.
▪ Glöm ej att stänga öppnade fönster, släcka lampor, slå av fläktar och låsa alla dörrar efter
användande.
Till sist lämna alltid lokalen i det skick du vill ha den när du skall hyra den.

TACK OCH VÄLKOMMEN TILLBAKA!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen Benestagården
Upprättad 16 februari 2020

