
  Kvarnbergsgården
  Stora salen – 350 kr per timme 

Hyrs ut till Huddinge folkbokförda i Huddinge kommun.     

Åldersgräns 21 år.  

Fakturering sker en månad efter bokningstillfället. 

Kvarnbergsgården – 60 personer 

Vikingavägen 21 

Mycket trevlig lokal i före detta 

hembygdsgården, som byggts ut för att 

vara hemvist till Huddinge scoutkår 

samt IOGT-NTO. Lokalen hyrs ut för 

middagar, möten, bröllop m.m. och 

rymmer ca 60 personer. Den hyrs ut 

fredag- och lördagskvällar till klockan 

01.00 då lokalen ska vara utrymd och 

pålarmad. 

Dagen efter kan man städa mellan 

klockan 08.00—12.00 utan kostnad.  

Lokalen ska återlämnas i ursprungligt 

skick. 

Det finns stolar, bord, porslin, bestick 

och glas för 60 personer. 

 Köket är utrustat med: 
 Kyl och frys

 Industridiskmaskin

 Spis

 2 mikrovågsugnar

 Dubbelkaffebryggare

 Vattenkokare

 Termosar m.m.

Kökshanddukar finns inte. 

Bord finns i förråd vid hissen på 

entréplan. Stolar finns i samlingssalen. 

Visning 

Visning av lokalen ska ske av 

scoutkåren efter överenskommelse 
med ansvarig person för visning. 

Bokning 

Ring servicecenter på 08-535 300 00 

månd-onsd kl.08.00-17.00 torsd 

kl.10.00–18.30 fred kl. 08.00-15.00. 

Eller maila till 

fritidsbokning@huddinge.se 

Anvisningar 

Passerdroppe och larminstruktioner 

skickas tillsammans med 

bokningsbesked. 

Lokalen ska vara utrymd efter förhyrd 

tid då pålarmningen registreras. För-

hyrd tid får ej överlåtas eller utlånas i 

andra hand. 

Hyresgästen ska alltid vara 
närvarande under hyrestiden. 

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 Fritidsbokningen 

snarast på telefon 08-535 300 00. 

Hyresgäst är ersättningsskyldig. 

Vid problem med hissen: 

Otis serviceavd. 0200-21 21 11 

Vid problem med larmet: 

Huges fastighetsjour: 08-535 322 07 

Städinstruktioner 

Dammsug/sopa och våttorka hall, 

trappa, toaletter och de rum som 

nyttjats. 

Tvätta toaletter och handfat. 

Töm alla papperskorgar. 

Torka i kyl, frys, micro och spis samt 

övriga ytor i köket. 

Töm och rengör diskmaskinen. 

Ställ tillbaka all köksutrustning. 

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. 

OBS! Kl. 22.00 ska musikvolymen 

dämpas. Tänk också på att inte ha 

dörrar och fönster öppna för att 

undvika att grannarna störs 

Köket får användas men ska 

återställas i ursprungligt skick och 

utrustning ska vara diskad och 

återställd.  

Städutrustning finns i städförråd vid 

köket. Bristfällig städning debiteras 

kunden 1.500 kr. 

Ansvarig person ska tillse följande: 

 Bord och stolar återställs till

ursprunglig plats

 Väl tillslutna sopsäckar ställs i sop-

rummet i förrådet på gården.

Nyckel finns i köket.

 Flaskor, kartong o större sopor

lämnas vid återvinningsstation (ca

200 meter bort, vid Runvägen 6-8)

eller tas med hem.

 Belysningen är släckt, spisen av-

stängd, kyl- o frysdörrar samt

vattenkranar är stängda.

 Fönster och dörrar är stängda och

låsta och att lokalen är larmad




