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Info till hyresgästen Konferens- bastuavdelning 

• Konferens - bastuavdelningen kan hyras av en myndig person. I och med hyresavtalet 

godkänner hyresgästen reglerna och instruktionerna och förbinder sig att följa dem. 

• Konferens- bastu avdelningen rymmer max 40 personer. 

• Hyresgästen är ansvarig för ordningen på platsen, eventuella myndighetstillstånd och 

att utrymmena hålls i gott skick. Ifall skadegörelse uppstår är hyresgästen 

ersättningsskyldig. Meddela alltid Karperö Uf om eventuell skadegörelse. 

• Hyresgästen har tillgång till konferens- bastu avdelningen, städskrubb och toaletter. 

• Hyresgästen får en SMS med kod till nyckelboxen. Den finns till vänster om dörren vid 

ingången till konferens-bastuavdelningen. Förvara alltid nyckeln i nyckelboxen och 

återställ räkneverket till 0000. 

• Hyresgästen får fritt välja cateringföretag. I lokalen finns inte alkoholutskänkning. 

• Det är förbjudet att stå eller att förvara tunga föremål på borden. 

• Dekorering av lokalen bör utföras så att inga märken syns efteråt. Det förbjudet att 

t.ex. använda stift eller på annat sätt gör hål i väggar och tak. 

• Bottenvåningen är utrustad med brandalarm. Det är förbjudet att använda 

rökmaskiner inomhus. 

• Övervaka alltid eventuella levande ljus såväl inomhus som utomhus. 

• Rökning är förbjuden inomhus. Vänligen använd askkopparna som finns uppskruvade 

på utsidan. 

• Slutstädning sköts av hyresvärden. I slutstädningen ingår städning av golv och 

toaletter.  

• Hyresgästen ansvarar för att tömma skräpkorgar, rengöra arbetsytorna i köket, diska 

använda kärl samt föra bort all rekvisita som använts. 

• För slarvig städning eller vid onormalt nedsmutsad lokal debiteras 100 €. Eventuella 

spyor bör omgående städas bort av hyresgästen. Per lämnad spya debiteras 100 €. 

• Avfallskärlen finns utanför köket vid övrevåningen. Annat rosk, t.ex. björkar samt 

grovavfall förs till ekopunkten. Den finns invid sportplanen i Karperö (ca 500 m bort 

från lokalen). Dit förs avfall som det inte finns avfallskärl för vid lokalen. 

• Även utomhusområdena bör städas upp. Plocka bort fimpar och skräp. 

• Vid avlägsnande från byggnaden försäkrar sig hyresgästen att alla ytterdörrar är låsta 

och att inga köksmaskiner eller andra apparater lämnats på. 

• 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.  

 

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

 


