
Stuvsta stationshus
Väntsalen – 350 kr per timme 
Hyrs ut till folkbokförda inom Huddinge kommun.

Åldersgräns 21 år.  

Faktura skickas hem månaden efter 
bokningstillfället. 

Stuvsta stationshus – 50 personer 
Stationsvägen 44, Stuvsta centrumStationsvägen 44, Stuvsta centrumStationsvägen 44, Stuvsta centrumStationsvägen 44, Stuvsta centrum    

Mycket trevlig lokal i ett kulturhus mitt 
i Stuvsta centrum. Lokalen hyrs ut för 
fest, möten, bröllop m.m. och har 
sittplatser  och bord för 50 personer. 
Man får ha fest fredag och lördag kväll 
fram till klockan 02.00, då lokalen ska 
vara utrymd och pålarmad igen. 

Dagen efter har man städtid mellan 
klockan 08.00 och 12.00, utan 
kostnad.   

Man måste själv hålla med ljud-
anläggning. Porslin och bestickPorslin och bestickPorslin och bestickPorslin och bestick    och och och och 
kökshanddukarkökshanddukarkökshanddukarkökshanddukar    finns ejfinns ejfinns ejfinns ej,,,,    men köket är men köket är men köket är men köket är 
utrustat med:utrustat med:utrustat med:utrustat med:    

� Kyl och frys 

� Diskmaskin  (medtag disktabletter) 

� Spis med ugn 

� 2 mikrovågsugnar. 

� 1 kaffebryggare 

� Vattenkokare 

VVVViiiissssnnnniiiinnnngggg    oooocccchhhh    bbbbooookkkknnnniiiinnnngggg    

Lokalen bokas genom vårt 
bokningsformulär på: 
bokning.huddinge.se  

Har du frågor är du välkommen att 
kontakta Huddinge servicecenter på 
telefon 08-535 300 00, måndag-
torsdag 08.00 - 17.00 samt fredag 
klockan 08.00-15.00.  

Det går även att e-posta till 
fritidsbokning@huddinge.se 

Visning av lokalen är obligatorisk 
före uthyrningstillfället. Du får 
bekräftelse på datum efter 
genomförd bokning. 

AAAAnnnnvvvviiiissssnnnniiiinnnnggggaaaarrrr 

Passerdroppe och larminstruktioner 
skickas från Huddinge servicecenter. 

Hyrd tid får ej överlåtas eller utlånas i 
andra hand. 

Kommunen ansvarar ej för värdesaker 
och tillhörigheter som hyresgäst för-
varar i lokalen.  

OOOOmmmm    nnnnååååggggooootttt    sssskkkkaaaaddddaaaassss    eeeelllllllleeeerrrr    hhhhjjjjäääällllpppp 

bbbbeeeehhhhöööövvvvssss::::    

Skada på anläggning eller inventarier 
ska anmälas till Huddinge 
servicecenter snarast genom 
e-post: fritidsbokning@huddinge.se.

Hyresgäst är ersättningsskyldig om 
man själv har orsakat skadan. 

Vid problem med hissen: 

Bravida: 020-212 112 

Vid problem med larmet: 

Huges fastighetsjour: 08-535 322 07 

OOOOrrrrddddnnnniiiinnnnggggssssrerereregggglllleeeerrrr    

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. 

OOOOBBBBSSSS!!!! Klockan 22.00 ska volymen 
dämpas för att undvika att grannarna 
störs. Tänk på att sänka musik, samt 
på att inte ha dörrar och fönster 
öppna. 

Köket får nyttjas men ska återställas i 
ursprungligt skick och nyttjad utrust-
ning ska vara diskad. 

Städutrustning finns i städförråd i 
köket. Stengolv torkas med en väl 
urvriden trasa utan rengöringsmedel. 
Vid bristfällig städning debiteras 
kunden 1.500 kronor. 

Ansvarig person ska se till att: 

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

� Flaskor, glas och kartonger lämnas 

vid återvinningsstation, Stuvsta 
centrum, vid pendeltågsstationen. 

� Belysningen är släckt, spisen av-
stängd, kyl och frys stängd.. 

� Fönster och dörrar är stängda och 

låsta. Lokalen pålarmad. 
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OBS! Ingen tejp får fästas på väggar 
och dörrar samt all form av glitter är 
totalt förbjudet att användas i hela 
lokalen! 

Sophantering saknas i lokalen, 
hyresgästen måste ta med sig 
alla sopor och även kontrollera 
kylskåp för matrester! 
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STÄDINSTRUKTIONER I STUVSTA STATIONSHUS 

• Dammsug golv och mattor. Våttorka alla golv. Stengolvet torkas utan rengöringsmedel med lätt
fuktad trasa. Avvänd grönsåpa vid fläckar.

• Tvätta toaletter och handfat, töm papperskorgarna.

• Torka ur kyl, ugn och mikrougnar. Rengör diskmaskinen efter användning.

• Se till att köksutrustningen ställs tillbaka på sin plats.

• Förslut sopsäckarna ordentligt och kolla att de inte läcker.

• Fyll i checklistan som finns i lokalen.




