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 Information för 

uthyrning av  

Tunby Scoutgård   

När du vistas på Tunby scoutgård 
 
Som hyrestagare bör du ta del av vår Brandskyddspärm (SBA) som står i köket 
vid kylskåpet. Här finns viktig information om bla utrymning och rutiner. 
 
Sopor och skräp som skall tas om hand och sorteras 

 
I köket: 

• Bruna papperspåsar är till för köksavfall och annat komposterbart. 
Släng i bruna tunnan på gården. 

• Svart soptunnan med sopsäck är för allt som inte kan sorteras på annat 
sätt. Släng i den gröna tunnan. Packa så att mycket får plats! 

• Rengjorda glas-, plåt- och hårdplastförpackningar sorteras i respektive 
tunna. Om en tunna blir full. Tag ur säcken och ställ den under trappen, 
sätt en ny säck i tunnan (säckar ligger i botten av tunnan). 

• Pappersåtervinning i vita tunnan under bänken i ledarutrymmet. 

• Miljöfarligt avfall tas om hand av respektive person. 
Vid avfärd: 

• Köket skall vara rent, ingen smutsig disk får lämnas – ren disk i 
diskmaskinen behöver inte plockas ur. 

• Kylen skall tömmas på det ni själva ställt dit. 

• Möblering skall återställas så som den stod vid ankomst. 

• Golv skall dammsugas. 

• Dörrar och fönster skall vara stängda och låsta. 

• Nyckel lämnas i Bowlingens reception på Bellevuestadions reception. 

•  

Lämna huset senast kl 13:00 på avresedagen och 

 i det skick som du vill ha det  

när du kommer nästa gång! 

Vi erbjuder 
Plats för 42 st personer sovande i golvförläggning fördelat på 2 större rum 

Bord och stolar att ta fram efter behov 

Kök med full utrustning (ej storköksutrustat) med spis,kyl, frys, diskmaskin, 

kaffebryggare, micro. 

I lokalen finns två toaletter varav den ena med dusch 

Bilparkering för 15 bilar, ej husvagn eller husbil 

Regler 
• Drycker starkare än lättöl får EJ förtäras i lokalerna. 

• Rökning inomhus är ej tillåtet. 

• Jordnötter får ej finnas på Tunby, detta då vi har ungdomar i våran aktivitet med 
kraftiga allergier. 

• Skåp och lådor tillhör scouterna och får ej användas. 

• Städmaterial och toapapper finns. Övriga förbrukningsvaror står hyresgästen 
för. 

Fler krav som ställs på hyrestagarna finns på kårens hemsida: 

http://stolof.scout.se/scoutlokalen/hyra-tunby-scoutgard/ 

S:t Olofs Scoutkår förbehåller sig rätten att avhysa hyresgäster som ej motsvarar 

dessa krav. 

S:t Olofs Scoutkår har rätt att begära legitimation av okända hyresgäster och att 

anteckna namn och personnummer som säkerhet. 

Det ska även klart framgå varför man vill hyra lokalen. 

PRIS:                                                           

1500 SEK för första dygnet, därefter 1000 SEK/dygn.  

Avgiften för hyresperioden betalas senast 30 kalenderdagar 

före ankomst för att bekräfta bokningen. 

Betalning görs mot faktura som skickas ut via e-post. 

Uthyrningsansvarig: Anna Andersson, tel.  070-8235308, uthyrning@sanktolof.org 

 

S:t Olofs Scoutkår - Tunby Scoutgård - Slånbärsgatan 11 - 722 23 Västerås 

Tel. 021-186015 – www.sanktolof.org – info@sanktolof.org 

med stöd av Västerås stads kulturnämnd. 

 


