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 Välkomna till  
Tunby Scoutgård! 

  

  
 
När du vistas på Tunby Scoutgård:  
 
Brandskydd: 
Som hyrestagare bör du ta del av vår Brandskyddspärm (SBA) som står i köket 
vid kylskåpet. Här finns viktig information om utrymning och rutiner vid brand. 
 
Sopsortering: 
• Bruna papperspåsar är till för köksavfall och annat komposterbart. 

Släng i bruna tunnan på gården. 
• Svarta soptunnan med sopsäck är för allt brännbart 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). 

• Miljöfarligt avfall tar du själv med till en avfallsstation. 
 

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. 
• Golven skall dammsugas. 
• Dörrar och fönster skall vara stängda och låsta. 
• Nyckel lämnas i Bowling-receptionen i Bellevuestadions entré. 

 
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 personer sovande i golvförläggning fördelat på 2 större rum. Ta med 
egna madrasser, kuddar och täcken.  
Bord och stolar finns att ta fram efter behov. 
Kök med full utrustning i vanlig hushållstandard med spis, ugn, kyl, frys, 
diskmaskin, kaffebryggare och micro. 
I lokalen finns två toaletter varav den ena har en dusch. 
Vår parkering rymmer 15 bilar. WiFi finns. 
 

Regler: 
• Alkohol får EJ förtäras i lokalerna. Rökning inomhus är ej tillåtet. 
• Jordnötter får ej finnas på Tunby då vi har ungdomar i vår verksamhet med 

kraftiga allergier. 
• Skåp och lådor tillhör Scouterna och får ej användas. 
• Städmaterial och toapapper finns. Övriga förbrukningsvaror står hyresgästen 

för. 
• Husbilar och husvagnar får ej parkeras på gården. 
 
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 följer våra regler. S:t Olofs 
Scoutkår har rätt att begära legitimation av okända hyresgäster och att anteckna namn och 
personnummer som säkerhet. 

 
Bokningsavgift: 200kr/bokat dygn. Avgift betalas vid bekräftelse och återbetalas ej.  
Hyra: 1500kr första natten därefter 1000kr/natt vid sammanhållande bokning.  
Avgiften för hyresperioden betalas senast 30 kalenderdagar före ankomst för att bekräfta 
bokningen. 
Avbokning inom 30 dagar från aktuellt bokningsdatum återbetalas ej alt. faktureras.  
Betalning: faktura via e-post, bankgiro 5257-0371 eller via swish 1232667418, ange referens.  

Uthyrningsansvarig: Anna Andersson, tel. 070-8235308, uthyrning@sanktolof.org  
S:t Olofs Scoutkår - Tunby Scoutgård - Slånbärsgatan 11 - 722 23 Västerås  
www.sanktolof.org – info@sanktolof.org – med stöd av Västerås Stads Kulturnämnd 

 


