Uthyrningsinformation
Vem får hyra
Som medlem i någon av Domstens tre föreningar -Domstens
Byförening, Domstens Båtklubb och Domstens Idrottsföreninghar du möjlighet att hyra Havsbris för olika arrangemang. Du
måste dock ha varit medlem i någon av föreningarna i minst 6
månader. Undantag kan beviljas av respektive styrelse. Även
företag eller förening med anknytning till medlem kan hyra.

Vad erbjuder Havsbris
Handikappanpassad entré och toalett
Kapprum med toaletter
Samlingssal med bord och stolar för max 60 personer.
Kök och serveringsrum, rikligt utrustade med glas och
servismaterial och försett med ugn, mikrovågsugn,
kaffekokare, kylskåp och diskmaskin.
Trådlöst internet (se nedan)
Bildprojektor (se nedan)

Villkor
• Den som står för bokningen är ansvarig och skall själv
vara närvarande vid arrangemanget.
• Avbokning kan göras. Sker avbokning senare än 10 dagar
före bokat datum utgår halv hyreskostnad.
• Om två personer önskar hyra Havsbris samma dag men
olika tider, utgår full dagshyra för båda arrangemangen.
• Havsbris uthyrs inte under juli samt nyårs-,
valborgsmässo- och midsommarafton.
• Tillträde till lokalen ges från kl 11.00 till kl 11.00 dagen
efter bokningen.
• För ungdomar under 20 år är antalet gäster begränsat till
30 och föräldrar skall vara närvarande.
• Partytält får inte sättas upp utanför byggnaden.
• Uppkomna skador och försvunnen köksutrustning ersätts
av hyresansvarig.
• Havsbris är utrustat med kodlås. Koden, som ändras med
jämna mellanrum, lämnas ut i god tid före
arrangemanget.

• Av utrymningsskäl är altandörrarna alltid olåsta inifrån.
• Havsbris är en klubbstuga och vill någon komma in under
uthyrningen är det den bokningsansvarige som tar ansvar
för detta.
• Städning utomhus på altanen ska göras på kvällen medan
lokalen lämnas välstädad senast kl 11.00 dagen efter
arrangemanget.
• Efter användning ska temperaturen i huset sänkas till
angiven nivå.
Trådlöst internet (WiFi) är öppet
Bildprojektor Bärbar Projektor P420X/P350X/P350W– manual.
Trådlös anslutning via appen NEC for iPAD och iPhone och
Android.

Stugvärdar
Namn
Elisabeth Malm-Butke, e.malmbutke@swipnet.se
Anita Linde, linde.domsten@telia.com

Telefon
042 924 16
072 544 22 67

Dörrkod finns hos
Namn

Telefon

Björn H:son Linde, DBF, Gröna Gång 11
Ann-Mari Svedin, DIK, Södra Stranden 6

072 526 14 15
042 928 82

Anders Artman, DBK, Seglarevägen 2
Elisabeth Malm-Butke, DBF, Peter Svenssons
Väg 4
Anita Linde, Stugvärd, Gröna Gång 11

042 922 07
042 924 16
072 544 22 67

