Okt 2021
Hyra eller låna Järlegården

Nu har du möjlighet att nyttja Järlegården till bröllop, dop, födelsedagskalas,
fester eller till något annat påhitt. Eller vill ni gå ner några stycken och spela
spel eller pingis. Här finns köksgeråd, glas, porslin mm. Musikanläggning eller
video kan man också använda. Se nedan vad som gäller, vad det kostar och hur
du bär dig åt.
Järlegården bokas alltid hos Fredrika Nordling, på mobil 070-614 31 21.
Maila går också bra till fredrika.nordling@gmail.com
Även de som disponerar nyckel måste alltid kolla bokningsläget.
Byalagets styrelse har beslutat att följande hyra gäller från 2013 och tills vidare:
Gäller allt privat nyttjande som bokas i förväg. (Byalagsaktiviteter är förstås gratis.)
➢ 800:- för icke medlem i byalaget per dygn
➢ 400:- för vuxen medlem i byalaget per dygn (vuxen = minst 20 år)
➢ 200:- för vuxen medlem i byalaget för nyttjande i max 6 tim
Betalas till BG 762-5007 i samband med nyttjandet. Ange namn o datum.
För ”spontana aktiviteter” med ett fåtal personer, som pingisspel, sällskapsspel,
videotittande etc. kan man boka tidigast en vecka innan. Sådan aktivitet är gratis för
alla, även för vuxna medlemmar. Frivilliga bidrag är förstås välkomna.
Om ungdom vill boka lokalen för aktivitet, skall detta göras av förälder, som då är
ansvarig för ordningen och iordningställandet efteråt. Namn och telefon skall anges.
Med ungdom avses person som är under innevarande år fyller högst 19 år.
När ungdom nyttjar lokalen är all alkoholförtäring förbjuden.
För ungdomar som ofta nyttjar Järlegården kan en skriftlig överenskommelse göras
mellan föräldrar och byalaget om disposition under eget ansvar.
Vid uthyrning disponeras hela undervåningen på Järlegården med inredning och
inventarier. Efter hyrtillfället iordningsställs lokalen i samma ordning som när man
kom till den. För utebliven eller bristfällig städning debiteras nyttjaren.
Rök- och pälsdjursförbud gäller i lokalen.
Eventuell skada ersätts av den som nyttjat lokalen. Anmälningsplikt gäller.
Det är viktigt att ta hänsyn till kringboende och inte uppträda störande utomhus.
Sopor källsorteras och slängs i avsedda sopbehållare eller i soptunnor.
Följs inte regler kan man bli avstängd från att hyra Järlegården.
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