ÖVERENSKOMMELSE om lokalhyra
Hyresgäst: ___________________________________________________________
Adress: _____________________________________________________________
Postnr: _________________

Ort: ______________________________

Tel: ________________________

E-post: ______________________________

Hyresdatum: _______________

Antal personer på festen: ______________

Lokalhyra*
Utökad hyrestid**

5000 kr □

Extra bestick**

5 kr/kuvert

2000 kr □

Porslin**

30 kr/kuvert

Varmluftsugn**

500 kr

1000 kr □

Depositionsavgift*

1000 kr

Musikanläggning** 1000 kr □
Värmetillägg***
Grill**

500 kr □

□
□
□
□

(obligatorisk och likvärdig med bokningsavgift)

Summa att betala på tillträdesdatum(- inbetald bokningsavgift): __________ kr
Bokningsavgift (1000 kr) betalas i samband med bokning av lokalen. Slutbetalning och
depositionsavgift betalas kontant i samband med att hyresgästen får tillträde till lokalen.
Konto som används vid insättning av deposition/hyra är ett personkonto i Nordea.
Kontonr: 3
 085 00 72735 (3085 är clearingnummer).
Hyresgästen tar på sig ansvar och ersättningsskyldighet för all skadegörelse eller annan
åverkan som sker i eller i anslutning till lokalen.
Hyresgästen ansvarar också för att ljus släcks och att dörrar och fönster låses
efter festen samt att lokalen är grovstädad från disk och rester innan man lämnar lokalen.
Hyresgästen har tagit del av – och accepterar föreskrifterna i ”Information om
Holmåkra Loge”.
Datum: __________
_________________________
Petra/Johan Revemark

______________________________
(Hyresgäst)
Holmåkra Loge
Holmåkra Gård
235 94 Vellinge
040-426500
www.festlokal.nu

Information om Holmåkra Loge
Vid bokningstillfället betalas 1000 kr (=deponeringsavgift/bokningsavgift). Vid
avbokning återbetalas inte avgiften. Resterande hyra betalas kontant i samband med
tillträde av lokalen.
Tillträde till lokalen ges kl. 12.00 hyresdagen. Lokalen skall lämnas senast 12.00 påföljande
dag.
Nyckel erhålls av hyresvärden och återlämnas nästa dag.

Utrustning som ingår i hyran vid överenskommelse:
* Obligatorisk kostnad för hyra av Holmåkra Loge
** extra kostad tillkommer på hyran. Information om aktuella priser finns uppdaterade på
www.festlokal.nu
● Utökad hyrestid**
Om så önskas, och endast om lokalen inte är uthyrd, finns möjlighet att hyra lokalen
dagen innan festen för dukning och andra förberedelser.
● Köksutrustning**
Det finns ett kök som endast är avsett för att hantera redan tillagad mat. Det finns
tillgång till en varmluftsugn med standardmått för storköksutrustning. I denna finns
plats för 5 bleck/långpannor.
Övrig utrustning är kyl/sval, mikrovågsugn, kaffe-/vattenkokare samt uppläggningsfat/skålar,
karaffer och övrig köksutrustning.
● Porslin**
Vid hyra av porslin ingår rödvinsglas, vitvinsglas, snapsglas, dessertvinsglas, konjakskupor,
whisky och drinkglas, assiett, mattallrik, djup tallrik, dessertskål, kaffe/tekopp, kniv,
gaffel, matsked, tesked. Det finns extra uppsättning av kniv och gaffel om man vill
duka med dubbla bestick. Extra kostnad tillkommer dock för detta.
Allt porslin m.m. ska placeras i anvisade backar efter användning. Tallrikar ska vara fria från
matrester och glas ska vara tomma på vätska. Bestick ska finnas i separata hinkar.
● Köks- och toaletthanddukar samt toalettpapper ingår.
● Blomvaser och värmeljushållare (inte ljusstakar).
● Bord och stolar
Bord och stolar finns för ca 75 personer.
18 st bord för 4 personer samt 5 st bord för 6 personer.
Bord för buffé finns samt ”presentbord”.
Holmåkra Loge
Holmåkra Gård
235 94 Vellinge
040-426500
www.festlokal.nu

Städning
Städning utförs av oss och ingår i priset. Grovstädning (borden ska tömmas och golven rensas
från avfall) utförs av hyresgästen, innan lokalen lämnas.
Tider
Hyresgästen har tillträde till lokalen kl.12.00 festdagen och skall lämna den senast kl.12.00
dagen efter. Dessa tider ska respekteras för att undvika förseningsavgifter.
Vi har inte någon tidsbegränsning på natten för hur länge festen får hålla på.
Medhavda drycker
Det står hyresgästen fritt att själv ta med de drycker som passar för festligheten.
Mat
Det står hyresgästen fritt att välja hur maten ska anordnas till festen. Vid behov kan speciell
överenskommelse göras med hyresvärden.
Belysning
Det finns olika typer av belysning i lokalen. Både stämningsljus och ”städljus” går att erhålla.
El
Energi till lokalen ingår i hyran.
Värme***
Det finns två värmekällor i lokalen. Under perioden 15/11 – 15/4 tillkommer en
uppvärmningskostnad på hyran. Det är ca 18 0 C när er fest börjar i lokalen.

Parkering
Om så önskas, och i mån av plats, får bilparkering ske på logens östra del. Det går även att
parkera på vägen.
Tips!
Det absolut vanligaste misstaget är att ha för lite köks- och serveringspersonal. Ofta tänker
man sig också att gäster på festen kan hjälpa till i köket. Räkna då med att dessa inte kommer
att delta särskilt mycket i själva festen. Det är alltid mycket mer att göra än vad man
föreställer sig. Hur många som behövs beror också på om det serveras buffé eller om det är
bordservering. I det senare fallet behövs betydligt fler som hjälper till. Vi tycker oss ha
förstått att 1 personal/25 – 30 gäster är ganska lagom. Vid servering vid bordet krävs det fler.
En bra idé kan vara att ta med lite plastburkar eller andra förvaringskärl för att kunna ta med
mat hem som blivit över efter festen. Likaså plastfolie för att täcka över överbliven mat.
Lokalen är rökfri.
Observera att den som undertecknar hyresöverenskommelsen är ansvarig för all
skadegörelse eller annan åverkan som sker i eller i anslutning till lokalen under
hyresperioden.
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