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M. 4.3
ORDNINGSREGLER VID FÖRHYRNING AV DANSROTUNDAN I
LOMMA FÖR DISCO
*

Max 350 personer får vistas i lokalen.

*

Disco får endast arrangeras av ideella föreningar.
Polistillstånd skall först inhämtas i samband med disco eller liknande.

*

Alla arrangemang skall vara drogfria.

*

Förbud att röka samt att medföra djur i lokalen.

*

Arrangemang skall upphöra senast kl 01.00.

*

Ljudvolymen i lokalen får ej överstiga 90 dB. P.g.a. risk för störande av omkringboende
får fönster ej öppnas utmed Strandvägen. Stora entrén (Strandvägen) användes endast
vid arrangemangets början och slut. Utsläpp för rökning, luftning m.m. efter kl. 22.00
sker endast vid höger sidodörr eller fönster mot baksidan.

*

Lokalen får ej användas för annat ändamål än som avtalats enl. bokningsbeskedet.

*

Efter användandet skall lokalerna grovstädas enl. nedan:
- Dansgolvet skall sopas (får ej våttorkas), övriga golv skall våttorkas.
- Bord och stolar torkas av och återställes på sina platser enligt uppsatt
möbleringsskiss.
- Toaletterna städas.
- Köket rengöres, matvaror plockas bort och kylskåpet rengöres inuti.
Diskmaterial tillhandahålles ej.
- Papperskorgar tömmes.
- Sopsäckar lägges i containern utanför byggnaden.
Städmaterial såsom sopborstar, hink etc finns i städskåpet. På samma ställe finns
också förbrukningsmaterial, toapapper, pappershandukar, plastpåsar, sopsäckar m.m.

*

Hyresgästen ansvarar för att fönster är stängda, dörrar låsta och att ljuset är släckt efter
nyttjandet.
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Dagen efter discoarrangemanget skall ansvarig lokalhyrare tillsammans med Fritid
Lommas jourvaktmästaren avsyna lokalen kl. 10.00.
Om lokalen ej är färdigstädad eller Ni inte kommer kl. 10.00 debiterar vi en extra
kostnad.
Uppkomna skador i lokalen och därtill hörande inventarier anmäles vid avsyningen.

OBS!
Vid ev. fel på fastigheten ring tfn 040 – 67 69 373, SOS ALARM.
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