Vistaskolan
Matsal – 350 kr per timme
Hyrs ut till Huddinge kommuns innevånare.
Åldersgräns 21 år.
Faktureras skickas hem månaden efter
bokningstillfället.
OBS! Vistaskolan är en nötfri skola varför
nötter/jordnötter ej får tas med in i lokalen!
lokalen

Vistaskolan matsal – 170 personer
Hagebyvägen 25, Vista

Anvisningar

Trevlig matsal i Vista i närheten av
Glömstavägen. Lokalen hyrs ut för fest,
möten, bröllop med mera och rymmer
170 personer. Man får ha fest fredag
och lördag kväll till klockan 01.00, då
lokalen ska vara utrymd.

Passerdroppe och larminstruktioner
skickas från Huddinge servicecenter.

Ordningsregler

Ansvarig person ska alltid finnas i
lokalen då verksamhet pågår. Bokningsbesked och legitimation ska
Pentrynyckeln hämtas på Vistaskolans
kunna visas upp under hyrestiden.
expedition efter överenskommelse,
Ansvarig ska ta reda på utrymningsväg
telefon 08-535 308 80.
och se till att de inte blockeras samt
Nycklar återlämnas snarast efter
Dagen efter har man städtid mellan
veta var släckningsutrustning finns.
hyrningen.
klockan 08.00 och 12.00,utan
Rökning är absolut förbjudet i lokaHyrd tid får ej överlåtas eller utlånas i
kostnad.
lerna. Rökning sker utomhus och
andra hand.
Vid bristfällig städning debiteras
hyresgästen ansvarar för att det är
Kommunen ansvarar ej för värdesaker snyggt efter hyrestidens slut.
1.500:och tillhörigheter som hyresgäst förDet finns stolar och bord för 170
Bristfällig städning debiteras kunden.
varar i lokalen.
personer. Pentry finns men man har
Ansvarig person ska till att:
Om något
något skadas eller hjälp behövs:
inte tillgång till skolköket.. Porslin och
Inventarier står på rätt plats och att
bestick finns ej men pentryt är utrustat
Skada på anläggning eller inventarier
lokalen är möblerad i ursprungligt
med:
ska anmälas till Huddinge
skick.
servicecenter snarast genom e-post:
•
Kyl och frys
Belysningen är släckt.
fritidsbokning@huddinge.se.
•
Diskmaskin - ta med eget diskmedel
Fönster och dörrar är stängda och
•
Spis med ugn
Vid problem med larmet:
larmet
låsta.
Huges fastighetsjour: 08-535 322 07
•
Mikrovågsugn
•

Kaffebryggare

Bokning
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, måndagonsdag klockan 09.00-17.00, torsdag
klockan 11.30-18.30 samt fredag
klockan 09.00-15.00.
Det går även att e-posta till
fritidsbokning@huddinge.se.
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