Stortorps Bygdegård
Samlingssal – 350 kr per timme
Hyrs ut till folkbokförda inom Huddinge
kommun.
Åldersgräns 25 år.
Faktureras en månad efter
bokningstillfället.

Stortorps Bygdegård – 60 personer
Bygdegårdsvägen 12, Trångsund

Anvisningar

Ordningsregler

Trevlig lokal i Trångsund i närheten
av Stortorpshallen. Lokalen hyrs ut
för möten och rymmer ca 60
personer. Stortorps bygdegård hyrs
ut för fest fredagar och lördagar fram
till 20.00, övriga kvällar för möten.

Passerdroppe skickas från
Servicecenter.

Ansvarig person ska alltid finnas i
lokalen då verksamhet pågår. Bokningsbesked och legitimation ska
kunna visas upp under hyrestiden.

Lokalen ska återlämnas i
ursprungligt skick.
Det finns stolar och bord för 60
personer. Du måste själv hålla med
ljudanläggning, porslin och bestick.
Köket är utrustat med:


Spis/Ugn



Diskmaskin



Kyl/Frys



Mikrovågsugn



Kaffebryggare

Förhyrd tid får inte överlåtas eller
utlånas i andra hand.
Kommunen ansvarar inte för
värdesaker och tillhörigheter som
hyresgäst förvarar i lokalen. Tejp får
inte användas på väggar – kontakta
fritidsbokningen för mer information.

Ansvarig ledare/motsvarande ska ta
reda på utrymningsvägar och se till
att dessa inte blockeras samt i
förekommande fall veta var
släckningsutrustning finns.

Rökning är absolut förbjudet i lokaOm något skadas eller Du behöver
lerna. Rökning sker utomhus och
hjälp med något:
hyresgästen ansvarar för att det är
Skada på anläggning eller inventarier snyggt efter hyrestidens slut.
ska anmälas till Servicecenter
Det råder alkoholförbud i lokalen.
snarast på telefon 08-535 300 00
Städutrustning finns i städförråd i
och till Huges fastighetsjour telefon
salen. Golven sopas alt. dammsugs
08-535 322 07. Hyresgäst är
och våttorkas. Bord och bänkar torersättningsskyldig.
kas. Toalettrum städas.
Kasta sopor i behållare utanför.

Bokning
Bokas hos Servicecenter på telefon
08-535 300 00 månd-onsd
kl.08.00-17.00 torsd.kl.10.00–18.30
samt fred.kl.08.00-15.00. Det går
även att e-posta:
servicecenter@huddinge.se
Lediga tider finns att söka på
webben:
bokning.huddinge.se

Bristfällig städning debiteras kunden
1500 kr.
Dörrar och fönster ska hållas
stängda så att kringboende inte
störs.
Ansvarig person ska se till följande:


Inventarier står på rätt plats och
att lokalen är möblerad i
ursprungligt skick.



Belysningen är släckt, spis
avstängd, kyl, frys och
vattenkranar är stängda.



Fönster och dörrar är stängda
och låsta. Alla hakar på
fönstren, även upptill!

