Info till hyresgästen
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Carpella Strandlid är en byggnad i två plan. Normal uthyrning för fester, fredagsöndag, ger hyresgästerna tillgång till kök, aula, WC och festsal i övre våningen.
Ifall mera utrymme önskas, uthyres bottenvåningens bastu- och konferensavdelning;
fredag – söndag 350 €, lördag – söndag 250€ .
Hyresgästen har även möjlighet att enbart ”blockera” bastuavdelningen för 150€, ifall
hyresgästen inte är i behov av utrymmet, men vill säkerställa att utrymmet inte
används av tredje part.
Karperö Uf har rätt att hyra ut bastu- och konferensavdelningen till tredje part, ifall
hyresgästen inte har bokat eller blockerat den.
Koden; Ni får ett sms med koden som går till nyckelboxen före hyrestiden börjar.
Nyckelboxen hittar ni på utsidan till vänster, vid köksingången mellan två strömuttag.
Dra ner den svarta luckan och slå in koden. Nyckeln finns i boxen.
Kom ihåg att rulla tillbaka koden till 0000 då ni tagit ut nyckeln. Förvara inte nyckeln i
boxen om det inte är nödvändigt. Karperö Uf Strandlid ansvarar inte om
utomstående knäcker koden, om nyckeln förvarats i boxen.
Den andra nyckeln samt nycklar till de olika kylarna, hittar ni inne i köket på
köksbänken. Här lämnas också alla nycklar då ni lämnar lokalen när hyrestiden gått
ut. Eventuell övrig information hittar ni också här.
Ifall dörrar/skåp är låsta eller er nyckel inte passar, ingår utrusningen/utrymmena
inte i hyran.
Salen på övre våningen är 13 x 12,5 m
Bordens mått är 125 x 75 cm
Det finns bord och stolar för 140 personer i salen. Behöver ni flera bord/stolar
meddela oss via email.
7 st barnstolar finns till förfogande. Meddela oss via email, antalet ni behöver, senast
en vecka före hyrestider börjar.
Salens belysning går att dimma ner, dimmern finns i skåpet på scenens högra sida.
Dekorering av lokalen bör utföras så att inga märken uppstår.
Köksmaskinerna och fläkten i köket fungerar efter att ni vridit på timer knapparna
som finns vid dörren som går ut till aulan.
Kylrummet sätter man på genom att trycka på knappen (höger/ nere) några
sekunder. Kylen blir kall på ca 10 minuter.
Hyresgästen väljer själva cateringfirma. Maten kan även tillagas i köket. Egna drycker
tas med till lokalen.
Diskkorgar och diskmedel, ugnsplåtar samt kaffefilter till båda bryggarna står till
hyresgästens förfogande. All annan utrustning bör hyresgästen /catering firman ta
med sig. Frysen i köket ingår inte i hyran.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slutstädning av ytorna, så som golv och toaletterna, ingår i hyran.
Avfall och annat rosk, tex björkar och dekorationer hör till hyresgästen att städa bort.
Eko punkten finns invid sportplanen i Karperö (ca 500 m bort från lokalen). Dit kan
man föra metallburkar och annat som det inte finns avfallskärl för vid lokalen.
Vi ber er att alla bord och stolar flyttas utmed väggarna på salsgolvet inför slutstädningen.
Brandlarmet i lokalen är inte direkt kopplat till nödcentralen. Om larmet är befogat
ring 112. Observera att rökmaskin får inte användas.
Om larmet skulle gå, kontrollera om det är falsklarm. Vid falskt alarm, stängs larmet
av vid centralen som finns innanför ytterdörren. Meddela styrelsen för Karperö uf
Strandlid.
En grön förstahjälp väska finns ovanpå den stora kylen i köket.
Marschaller bör inte sättas på träpelarna invid trappan eller på andra träytor.
Vid sidan av trappan finns en låda med sand som används för sandning invid trappan
vintertid.
Vänligen använd askkopparna som finns på utsidan.
Flaggan hittar ni i lokalen. Kom ihåg att hala flaggan senast kl: 21.00 alla dagar på
året, förutom midsommarafton, då den får vara uppe hela natten.
Utemöblerna på terrassen får fritt användas. Vi rekommenderar att terrassmöblerna
är låsta nattetid.
Trappan på terrassen är en nödutgång och bör inte blockeras. Vi vill dock göra er
uppmärksamma på olycksfallsrisken. Hyresgästen ansvarar för ev. olyckor.
Simstranden hör till Korsholms kommun. Om badgäster eller andra uppför sig
störande, kontakta Korsholms kommun.
Eftersom hela vår verksamhet är ideell kan det dröja innan vi svarar på email eller i
telefon. Vi hör dock av oss så fort som möjligt.
Visningar av lokalen sker på de utsatta dagarna och tiderna, som finns angivna på
våra hemsidor. I undantagsfall kan vi ta i beaktande hyresgästers förslag på datum.
Detta bör då överenskommas skilt med oss. Den skilt överenskomna visningen är
dock inte en privatvisning, utan andra hyresgäster har även möjlighet att delta vid
intresse.

Karperö Uf Strandlid hoppas att ni trivs i vår lokal samt önskar er en trevlig tillställning/
fest.

