
Uthyrning av föreningshuset (F-huset) på Ärtholmens Sommarstad 

 

 

Bra att veta innan du hyr lokalen 

 Endast stugägare får boka F-huset. Du får endast göra en bokning åt gången. 

 Att hyra lokalen kostar 650 kr för en dag/kväll under veckan eller hela helgen (fredag kl. 12.00 till 
måndag kl. 12.00). Depositionsavgiften är 500 kr och erläggs kontant snarast efter bokningen på 
expeditionstid. Vid annullering senare än 14 dagar återbetalas inte depositionsavgiften. 

 Hyran betalas vid hämtning av nycklar på expeditionen. Betala helst via Swish. 

 I lokalen får max 40 personer vistas. Rökning är inte tillåten inomhus.  

 Det finns all utrustning i lokalen som man normalt behöver vid fest. Även städmaterial. 

 För barn och ungdomstillställningar ansvarar någon vuxen/förälder. Den som hyr lokalen ansvarar 
för sina gäster. Inga sällskapsdjur är tillåtna i lokalen. 

 Om något värdefullt går sönder kan det bli aktuellt att du får ersätta det. 

Bra att tänka på under festen 

 Respektera grannarna så att dessa inte blir störda. 

 Hög musik får inte spelas efter kl. 22.00 på söndag till torsdag. Fredagar och lördagar får man spela 
musik till 24.00.  Festen ska hållas inne i lokalen – inte utanför. 

Detta gäller efter festen 

 Lokalen ska städas enligt anvisningar som finns i lokalen. Besiktning av lokalen sker tillsammans 
med vaktmästaren dagen efter uthyrningen samt på måndagen kl.12.00 - 13.00 efter helguthyrning 
då nycklarna ska återlämnas. 

 Sortera och släng dina sopor i rätt kärl i miljöhuset. Hushållssopor ska kastas i den röda containern. 
Hyr du lokalen under perioden 31 oktober – 1 april får du ta alla sopor med dig hem eftersom vi 
inte har någon sophämtning under den tiden. 

 Utebliven eller dålig städning kan innebära att depositionen inte återbetalas. 

Övrigt 

 Ärtholmens Sommarstad är en kontantfri förening. All betalning ska ske via Swish 123 173 9143 
eller bankgiro 720-5826. Om betalning görs via bg ska du kunna styrka detta när du hämtar 
nycklarna. 

 Ytterligare information se Hemsidan;  www.artholmen.org 
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