En broschyr till er som valt att hyra festlokalen

www.festlokal.nu
Johan & Petra Revemark
Holmåkra Gård & Loge
235 92 Vellinge
Telefon: 040-426500
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Utomhus
Festlokalen har en tillhörande parkering
med plats för ca 15-20 bilar. Vid in- eller
utlastning av saker är det dock bäst att
ställa bilen längs baksidan av logen eller
backa in på singeln vid ingången (även
kallad bersån).
Vid festtillfället ska dock bersån vara bilfri,
så när som på ev. högtidsfordon.
Rökning är bara tillåten utomhus. Det finns en
fimplåda vid ingången samt en större askkopp i
bersån.
Ett antal marschallhållare finns utplacerade. Placering av
ytterligare marschaller ber vi er tänka på brandrisk och
snubbelrisk!
Grillar
Om Ni önskar hyra våra två, stora grillar,
ingår inte grillkol/tändvätska i priset. Vi står
dock för rengöringen och underhållet av
grillarna.
Det är inte tillåtet att ta med sig egna
grillar/engångsgrillar. Undantag är vid val av helstekt
gris.
Hall/Bar
Belysningen i baren tänds/släcks vid en av stockarna i
taket från insidan av baren.
Det finns 2 medelstora kylskåp i baren samt
en mindre frysbox för is, glass eller dylikt. Vi
rekommenderar dock att ni packar om isen i
mindre påsar om ni har ordnat is som ligger i
stora säckar. En stor säck is i boxen kan leda till att den
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fastnar på botten eller att den blir en enda stor isbit.
Is/säckar som fastnat i boxen leder till en straffavgift på
X kr.
Sopor
Vi tar hand om soporna/flaskorna/burkar/mm.
Sortering av sopor är dock viktigt, annars får ni ta
med er ALLA sopor! Baren har väl märkta
sopkärl och även skriftlig info om vad som gäller.
Sopsäckar ska sättas i kärlen, innan användandet.
Toaletter
Logen har 2 toaletter; en större och en mindre.
Toalettpapper och fyra
frottéhanddukar/toalett ingår i
grundhyran.
Kök
Man tänder/släcker i köket på den understa knappen till
höger om kaffekokaren. Den översta knappen rör man
inte. Vill man även ha tänt vid den långa avlastningsytan
under skåpen tänder man varje lysrör för sig (2 st).
Det mesta av porslin och glas finns i
köket, men även viss sorts glas finns
i barens skåp. Kuvertavgiften
innebär att ni får använda allt som
finns i köket som motsvarar
förbrukning till det antal personer ni
är på festen. Utförlig
inventeringslista finns på hemsidan.
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Diskning
Diskning av lokalens porslin/glas ingår i
avgiften och utförs av oss dagen efter. Vi
kräver dock att man skrapar rent tallrikarna,
staplar de på diskbänk eller nedre hyllplan, lägger
besticken i blöt (i de två blå disklådorna som finns i
köket) samt tömmer ur glas/koppar och placerar dessa
upprätt i exempelvis brödlådor/diskbackar. Fler
instruktioner finns på väggen i köket.
Eftersom Holmåkra Loge inte har kommunalt vatten utan
har egen brunn, ber vi er tänka på
vattenförbrukningen, då brunnen kan sina vid för
hög konsumtion.
Sopsäckar fulla med avfall knyts ihop och placeras i ett
sopskjul ute på verandan via köksdörren.
Tänk som sagt på att inte blanda glasflaskor,
burkar, Pet-flaskor med matrester, för då tar
vi INTE hand om era sopor.
Ugn
Hyra av varmluftsugn är 500 kr och den
innehåller 5 standardplåtar.
Tre vridknappar finns; översta anger tiden,
understa anger värme upp/ner (II) eller
varmluft (M) och vredet i mitten anger
temperaturen.
Vi ber er skrapa av plåtarna från matrester och hälla på
vatten om något fastnat eller bränt vid.
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Lokalen
För att tända/släcka i lokalen finns det två strömbrytare
bakom dörren i köket; en för lysrörsarmaturen i taket och
en för punktbelysningen längs väggarna. Man släcker
alltså INTE lamporna individuellt!
Scenbelysningen och discokulan tänds dock
från scenen (strömbrytare sitter ganska högt
upp på snedstocken vid musikanläggningens
förvaringsskåp).
Fläkten i taket startas/regleras till vänster om
nödutgången (det blå draperiet), men bör
endast användas när det blir för varmt/kvavt.
De värmeluftpumpar som finns i lokalen (och hallen) får
absolut INTE röras! Det går per automatik och genererar
endast värme.
Bra att veta
Då ytterbelysningen är tänd på bostadshuset
under festtillfället är det helt ok att ringa på och
ställa frågor. Är dock lampan släckt innebär
detta att det inte är lämpligt att ringa på.
Viktigt: Glöm inte vidarebefordra all denna information
till ev. serveringspersonal.
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Musikanläggning eller Liveband
Väljer ni att hyra vår musikanläggning så
ingår en enkel cd-spelare, som även kan
spela brända skivor (dock inte i mp3
format). De två högtalarna har en effekt på
1000W vardera. Det finns även en sladd
med 3,5 mm kontakt för anslutning av exempelvis en
bärbar dator eller en Ipod. Glöm inte tömma CDspelaren på skiva samt dra ut kontakten ur väggen då
festen är slut.
Det går förstås även bra att ha ett
Liveband på festen. Scenen är
triangelformad och rymmer upptill 5
personer med instrument. Strömuttagen på
scenen har två olika uttag som är kopplade
på olika grupper med 10A vardera.

Dagen efter
Man ska ha tömt och grovstädat lokalen senast
kl. 12.00 dagen efter festen. Vad
grovstädning innebär står tydligt på
informationsblad både på väggen i
köket och vid scenen inne i lokalen.
Dekorationer och möbler man ev.
flyttat på ska återställas/tas bort.
Om man inte själv tömmer lokalen är det extra viktigt
att de som gör det, får ALL information som finns i
denna broschyr!!
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Slutligen
Ta gärna taxi härifrån och låt bilen stå. Bilar får
stå på parkeringen ett par dagar efter festen,
dock ej mer än 3 dagar.
Det är inte tillåtet att övernatta i eller utanför lokalen.
Vi rekommenderar därför att långväga gäster söker plats
på kringliggande
hotell/vandrarhem.

Mer information om Holmåkra Loge finner ni på vår hemsida:

www.festlokal.nu
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Tips för hyresgästen!
Tänk på att detta ska ni ta med er själva:
• Svarta sopsäckar (minst 5 st)
• Värmeljus & tändare
• Dukar & servetter
• Tepåsar/bryggkaffe (vi står för filter)
• Socker & mjölk
• Salt & peppar
• Ev. blomsterarrangemang
• Mat
• Dryck
• Musik
• Plastglas (för drinkarna…)
Viktigt att komma ihåg:
Rökning endast tillåten utomhus!
Konfetti undanbedes!
Spara på vattnet!
Sortera soporna rätt!
Vid kyligt väder: Håll ytterdörren stängd!
Det är inte tillåtet att övernatta i eller utanför lokalen!
Lämna lokalen senast kl.12 dagen efter!

Kul att Ni valde oss på Holmåkra Loge!
Hoppas Ni får en trevlig fest!
önskar
Johan & Petra
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