
 

     Uthyrning av föreningshuset på Ärtholmens sommarstad 
 
 

Bra att veta innan du hyr lokalen 
• Du får endast göra en bokning åt gången  och denna blir inte definitiv förrän 

depositionsavgiften är erlagd 
• Att hyra lokalen kostar 650 kr, depositionsavgiften är 500 kr 
• Vid annullering senare är 14 dagar återbetalas inte depositionen 
• Endast medlemmar i Ärtholmens Sommarstad har rätt att boka 
• Betalning ska ske i förskott och betalas med bankgiro eller via Swish 
• Nycklarna hämtas och lämnas hos vaktmästaren på vardagar mellan kl. 12-13  
• Nycklarna hämtas/lämnas hos den som haft lokalen före dig om den är uthyrd en av 

helgdagarna i samband med att du ska hyra. Vaktmästaren ger besked om vem detta är.  
• Lokalen hyrs från kl. 12.00 aktuell dag till kl. 12.00 dagen efter 
• Lokalen hyser max 40 personer 
• Rökning är inte tillåten i lokalen 
• Rökning utanför lokalen är tillåten.  
• Man får inte övernatta i lokalen. För eventuella nattgäster kan Ärtebo hyras 
• Det finns utrustning i föreningshuset som man normalt behöver vid fest 
• För barn och ungdomstillställningar ansvarar någon vuxen/förälder 
• Den som hyr lokalen ansvarar för sina gäster 
• Om något glas eller annat smärre går sönder behöver man inte ersätta det men eftersom man 

kan behöva göra inköp av nytt så är det bra om vaktmästaren får informationen. 
• Går något mer värdefullt sönder kan det bli aktuellt att du får ersätta det. 

 
Bra att tänka på under festen 

• Respektera grannarna så att de inte blir störda 
• Hög musik får ej spelas efter kl. 22.00 på söndagar till torsdagar. På fredagar och lördagar får 

man spela till kl. 24.00 
• Festen ska hållas inne i lokalen, inte utanför, då grannar lätt kan bli störda då 

 
Detta gäller efter festen 

• Städutrustning finns i lokalen; borstar, rengöringsmedel, golvmopp. Ingen dammsugare. 
• Städning av lokalen ska göras enligt följande: 

o Sopa och torka rent golven 
o Toaletterna ska rengöras 
o Bord och stolar återställas till ursprunglig plats. Stolarna ska placeras på borden 
o Allt porslin ska vara diskat och stå på rätt plats i skåpen 
o Rengör microugn, kaffekokare, spis, diskbänk, kyl och diskhoar 
o Diskmaskinen ska vara tömd och avstängd 
o Dra ur kontakten till kaffekokaren 
o Kontrollera att gården utanför lokalen är städad från ev fimpar o annat skräp 
o Släng alla sopor, se till att sortera dem i rätt kärl i miljöhuset, enbart  

hushållssopor i den röda containern.  
o Hyr du under perioden 31/10-1/4 får du ta soporna med dig då vi inte har någon 

sophämtning då.  
• Besiktning av utförd städning sker i samband med återlämnandet av nycklarna.  

På vardagar görs det tillsammans med vaktmästaren.  
På helgdagar tillsammans med nästa hyresgäst. 

• Utebliven eller undermålig städning kan innebära att depositionen inte återbetalas 
• Ärtholmens sommarstad är en kontantfri förening. All betalning sker via bankgiro eller Swish. 

Undantaget är depositionsavgiften som ska betalas kontant. Bankgiro: 297–8484, 
Swish: 123 173 9143 

• Hemsida: www.artholmen.org  


