Vik$gt a) veta när du hyr HUNEBORG!
o 25 års åldersgräns för att hyra Huneborg.
o Lokalen är godkänd för 80 personer. (Inkl kökspersonal o orkester).
o Instruktioner för kaffebryggare finns på väggen och i huneborgspärmen.
o Instruktioner för diskmaskinen finns på väggen vid maskinen och i huneborgspärmen.
o Instruktioner för ugn och stekhäll finns i huneborgspärmen.
o Extra bord och stolar finns i källaren under scenen.
o Varningstrianglar finns i städskrubben (vanliga) och stora utanför bakom köket. Bör sättas
ut i samband med fest. Flagga finns i städskrubben.
o Smällare och fyrverkerier får INTE användas vid Huneborg pga närboende grannar.

För allas trevnad skall ordentlig städning göras, bocka gärna av.
o Porslin och övrig köksutrustning sätts tillbaka. Det som gått sönder läggs i spann under
diskbänken.
o Torka av bänkar i kök.
o Rengör stekhäll och ugn om dessa använts.
o Torka ur kylskåpet. Stäng ej av!
o Dammsug alla golv.
o Våttorka alla golv, flytta även köksön och torka där. UTOM I STORA SALEN!
o Toaletterna städas och papperskorgar töms.
o Skölj ur diskmaskinen efter sista diskningen och stäng av kran och brytare.
o Plocka upp skräp, burkar och fimpar utanför huset och på parkeringen.
o Huneborg har ingen sophämtning, så allt skräp tar hyresgästen med sig därifrån.
Sopsäckar ingår i hyran och finns i städskrubben.
o Var noga med att stänga alla fönster och låsa alla dörrar när ni lämnar lokalen.
o Lämna inte eventuella presenter eller vin/spritflaskor framme synligt. Risk för inbrott!
Nyckel lämnas tillbaka ca kl 12 dagen efter att lokalen är hyrd om inget annat är överenskommet
med vaktmästare. Städningen granskas, kan ev krävas omstädning. Säg till om något har gått
sönder. Hyresgästen är ersättningsskyldig för glas, porslin och övrigt, se kostnad i
huneborgspärmen.

Undertecknad har tagit del av ovanstående information och förbinder sig att följa anvisningarna
och att närvara vid hyrestillfället, samt att betala hyresbeloppet. Ingen kontantbetalning utan hyran
säEs in på Hunnestads Hembygdsförening, SWISH 1232201010 eller bankgirokonto: 230-1158 snarast
eTer hyresUllfället. Undertecknad har även tagit emot nyckel och ansvarar för den under
hyrestiden.
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Hoppas aE ni får en trevlig fest!

