
 

Juringe Gårdsskolan 

Matsal – 350 kr per timme 

Hyrs ut till Huddinge kommuns innevånare.  

Åldersgräns 21 år.  

Faktureras i efterhand. 

 

 

Juringe Gårdsskolans matsal – 120 personer 

 

Patron Bergs väg 13, Segeltorp 

Trevlig lokal  i Segeltorp mellan Segel-

torps centrum och Kungens kurva. 

Lokalen hyrs ut för fest, möten, bröllop 

m.m. och rymmer ca 120 personer . 

Man får ha fest fredag och lördag kväll 

till klockan 01.00 då lokalen ska vara 

utrymd och pålarmad. Kontroll av vakt 

sker under natten.  

Lokalen ska återlämnas i ursprungligt 

skick. Dagen efter kan man städa 

mellan klockan 08.00—12.00 utan 

kostnad. 

Det finns stolar och bord för 120 per-

soner. Ingen tillgång till skolköket. 

Pentryt är utrustat med 

 Kaffebryggare 

 Kyl o Frys 

 Diskmaskin 

Bokning 

Bokas hos Servicecenter på telefon 

535 300 00 Mån-Onsd kl.10.00-17.00 

Torsd 10.00–18.30 Fred 10.00-15.00.         

    Det går även att maila: 

servicecenter@huddinge.se 

Lediga tider finns att söka på webben: 

www.huddinge.se/kulturfritid och 

sedan fritidsbokningen. 

Anvisningar 

Larmbricka hämtas/lämnas på Juringe 

Gårdsskolan efter överenskommelse 

på telefon 556 369 30. 

Larmbricka återlämnas snarast efter 

förhyrningen. 

Förhyrd tid får ej överlåtas eller utlånas 

i andra hand. 

Kommunen ansvarar ej för värdesaker 

och tillhörigheter som hyresgäst för-

varar i lokalen.  

Om något skadas eller hjälp behövs: 

Skada på anläggning eller inventarier 

ska anmälas till Servicecenter snarast 

på telefon 535 300 00 samt Huges 

fastighetsjour telefon 535 322 07. 

Hyresgäst är ersättningsskyldig. 

Ordningsregler 

Ansvarig person ska alltid finnas i 

lokalen då verksamhet pågår. Bok-

ningsbesked och legitimation ska 

kunna visas upp under hyrestiden 

Rökning är absolut förbjudet i loka-

lerna. Rökning sker utomhus och 

hyresgästen ansvarar för att det är 

snyggt efter hyrestidens slut. 

Ansvarig ledare/motsvarande ska ta 

reda på utrymningsväg och se till att 

de inte blockeras samt i förekom-

mande fall veta var släckningsutrust-

ning finns. 

Pentryt får nyttjas men ska återställas i 

ursprungligt skick och nyttjad utrust-

ning ska vara diskad etc.  

Bristfällig städning debiteras kunden 

1.500 kr. 

Dörrar och fönster hållas stängda så 

att kringboende inte störs.  

Ansvarig person ska tillse följande: 

 Lokalen är ordentligt städad. 

 Inventarier står på rätt plats och att 

lokalen är möblerad i ursprungligt 

skick. 

 Belysningen är släckt. 

 Fönster och dörrar är stängda och 

låsta. Lokalen pålarmad. 

 

http://www.huddinge.se/kulturfritid

