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Hyreskontrakt Rydebäcks Scoutstuga
Styrelsen för Rydebäcks Scoutkår har godkänt följande regler för uthyrning/lån av scoutstugan.
Allmänt
- Den ansvarige hyresgästen som hyr lokalen skall vara minst 25 år.
- Lokalen disponeras enligt överenskommelse.
- Hyresgästen ansvarar för eventuella skador på lokal och inventarier som uppkommer i
samband med uthyrningen. Dessa skall omedelbart meddelas hyresvärden. Hyresgästen
är ersättningsskyldig för uppkomna skador.
- Nyckel hämtas/lämnas enligt överenskommelse.
- Allt material som finns i förråd i scoutstugan får endast användas av kårens medlemmar.
- Lokalen får inte upplåtas i andra hand.
Säkerhet, regler och praktisk information
- Det är inte tillåtet att använda ytterskor inne i lokalen.
- Brandsläckare och brandfilt finns i stora salen.
- Städskåp finns i köket.
- Sopor skall sorteras enligt uppmärkning i kökets sorteringskärl.
- Vid hyra har man även tillgång till tomten.
- Rökning är inte tillåten inomhus, rökning är tillåten utomhus vid grillplatsen och fimpar
skall plockas upp och slängas väl släckta i soporna. Hyresgästen ansvarar för att fimpar
tas om hand.
- Använd gärna eldstaden utomhus, men glöm inte att släcka efter er.
- Det går även bra att elda i eldstaden inomhus under den kallare delen av året. Ved ingår
inte i hyran.
- Värmepumpen skall stå ställd på 20 grader. Ändra inte temperaturen på elementen.
- Det är inte tillåtet att häfta eller tejpa på väggar eller tak.
- Det är inte tillåtet att använda bord och stolar från stugan utomhus. Bord för
utomhusbruk, men inte stolar, finns i uthuset.
Städning
Lokalen skall vara städad vid avlämnandet.
- Bord och stolar torkas av.
- Toaletten och köket städas.
- Golven skall dammsugas och våttorkas.
- Om den öppna spisen använts skall den också städas. Säkerställ att ingen glöd finns kvar!
- Ställ iordning möbler och inventarier på rätt plats.
- Diskställ och diskmaskin skall vara tömda.
- Soppåsar på toaletten och i köket skall vara tömda.
- Även den yttre miljön (eldstad, gårdsplan, gräsmatta) skall städas om den disponerats.
Är städningen otillräcklig har hyresvärden rätt att kräva omstädning eller att hyresgästen
bekostar en omstädning.
Ekonomi
- Betalning ska ske till bankgiro 823-3603 vid bokning av lokalen.
- Om avbokning sker fyra veckor innan hyresdatum återfås hela hyresavgiften. Vid
avbokning mellan en till fyra veckor innan hyresdatum betalas hälften av hyresavgiften
tillbaka och vid avbokning mindre än en vecka innan hyresdatum måste hela
hyresavgiften erläggas.
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Alkoholpolicy
Rydebäcks scoutkår är medlem i Scouterna och följer dess alkohol- och narkotikapolicy.
All verksamhet inom Scouterna skall vara helt fri från alkohol och narkotika.
Här kan ni läsa mer !
http://www.scoutservice.se/files/2019/09/Scouternas-alkoholpolicy-2019-09-12.pdf
Ovanstående gäller även vid uthyrning av scoutstugan för privata arrangemang!

Vid lämnande
Innan ni lämnar lokalen:
- Se till att alla lampor är släckta.
- Kolla så vattenkranarna är ordentligt stängda.
- Kontrollera att fönstren är stängda.
- Se till att värmepumpen står på 20 grader.
- Kontrollera att inget är kvarglömt.
Kontaktpersoner för frågor i samband med uthyrning är:
Magnus Midander
Ingvar Svensson

070-5536331
070-6553864

Priser
Dagspris 500:(09:00 – 00:00)
Dygnspris 1000:(09:00 – 09:00)
Helgpris (fredag-söndag) 1500:(fre 17:00 – sön 00:00)
Veckopris (söndag-söndag) 5000:(endast sommarhalvår/skollov)

