Hyresregler för bokning av mötesrum i Vilundaparken
Mötesrummet kan endast bokas av ideella föreningar som har sitt säte i Upplands Väsby samt är
registrerade i kommunens föreningsregister. Föreningarna bokar lokalen gratis. Lokalen är avsedd
för tillfälliga möten och avser max 40 personer. En förening kan boka lokalen vid endast 15
tillfällen á 3h/år. Under perioden 10 juni till 25 augusti är lokalen ej uthyrningsbar.
Nyckel till utrustningsskåp och passerkort till lokalen kvitteras ut hos Väsby Direkt, Dragonvägen
86, kommunhusentrén. Öppettider: mån, tis, ons 8.00-16.45, tors 8.00-17.45 samt fre 8.00 15.00. Nyckel/passerkort ska återlämnas till Väsby Direkt senast 3 dagar efter bokningen.
Försenad nyckel debiteras med 250 kr, borttappad nyckel med 500 kr.
Vid problem vid inpassage kan vaktbolaget SOB kontaktas på.08- 5909 7477. Observera att detta
är förenat med eget ansvar, att man agerat korrekt och har rätt behörighet till lokalen, i annat fall
debiteras bokaren för utryckningen.
Hyresgästen ansvarar för lokalen vid hyrestillfället, vilket bl.a. innebär: att inga obehöriga vistas i
lokalen, samt att dörrar och fönster är låsta vid hemgång. Stolar och bord ska efter avslutat möte
vikas ihop och placeras på angiven plats samt låsas fast. Fjärrkontroll, kablar och pennor ska låsas
in i förvaringsskåpet.
Hyresgästen har som ansvar att städa lokalen efter mötet samt göra rent white board, rulla upp
projektorduk samt rapportera eventuella trasig utrustning till Lokalbokningen.
Hyresgästen ansvarar även för att informera om brandsäkerhet (info www.upplandsvasby.se Uppleva och Göra- Boka lokal- Brandsäkerhet), samt ansvarar för att personer som besöker
lokalen följer tobakslagen om rök- och alkoholförbud som gäller i samtliga lokaler samt på
skolgård dygnet runt.
Inga ytterskor får användas i lokalen. Skor placeras utanför dörren till mötesrummet alternativt
används skoskydd som finns placerade innanför dörren till mötesrummet.
Mötesrummet används även som uppvärmningsgym då rummet inte är bokat för möten.
Bokning av mötesrummet ger inte hyresgäst tillgång till gymmet. Hyresgästen ansvarar för att
gymmets utrustning inte används under bokad mötestid. Skadas utrustning blir hyresgästen
ersättningsskyldig.
Kostnadsfri avbokning görs senast 10 dagar innan bokad tid. Dock tillkommer en avgift på 200kr
om lokalen inte avbokas inom ovanstående avbokningstid.
Om ovanstående hyresregler inte efterföljs, kan hyresgästen komma att nekas fortsatt förhyrning.

