Övermalax ungdomsförening - Solhem

www.overmalaxuf.sou.fi

HYROR
HYRA AV LOKALEN
Medlem
april-okt/nov-mars

Icke medlem
april-okt/nov-mars

Serveringsrummet + kök
Max 3 h
3-24 h

20 €/25 €
90 €/110 €

25 €/30 €
120 €/140 €

Salen
Max 3 h

50 €/60 €

60 €/70 €

Hela lokalen
Max 3 h
3-24 h

90 €/110 €
150 €/170 €

110 €/120 €
200 €/220 €

Bröllop och andra stora kalas
Lokalen är till förfogande två dagar före och en dag efter kalaset
(ex. to-sö om festen är på lördag)
300 €/350 €

400 €/450 €

tillkommer: kuvert 0,50 €/person + eget WC- och hushållspapper
Servering
Ex. vid möten (ÖMUF sköter serveringen). Faktureras minst enligt beställt antal.
Kaffe + kex
Kaffe + bulle/kaka
Kaffe + smörgås

2,50 €/person
4 €/person
5 €/person

Övrigt
För att få hyra till medlemspris krävs det att man betalt medlemsavgift åtminstone de senaste två
åren.
Registrerade föreningar betalar hyra enligt samma taxa som föreningsmedlemmar.
Styrelsen kan besluta om hyresbeloppet i enskilda fall.
Styrelsemedlemmar betalar ingen hyra för lokalen.

INVENTARIEHYROR
Kuvert vid användning i Solhem
- flat/djup tallrik
- vin o. vattenglas
- kaffekopp o. fat
- assiett
- bestick

0,50 €/kuvert

Inventariehyror för användning annanstans än i Solhem:
Vattenglas
0,20 €
Vinglas
0,20 €
Champagneglas
0,20 €
Djup tallrik + bestick
0,20 €
Flat tallrik + bestick
0,20 €
Kaffekopp + fat
0,25 €
Assietter
0,15 €
Dessertskålar
0,15 €
Bord
4,20 €
Stol
0,40 €
Välkommenskylt (ute) 5 €
Övrigt:
Videoprojektor
Dukar

20 €
3 €/duk för användning annanstans, användning i Solhem gratis
Dukarna tvättas och stryks alltid av användaren efter användning

Ersättningsbelopp om något går sönder
Tallrik
Kaffekopp/fat
Assiett
Vin-, vatten- eller champagneglas
Vas
Ljuskopp
Duk
Övriga inventarier ersätts enligt marknadspris.

Godkänt av årsmötet 21.2.2016

15 €
10 €
10 €
3€
3€
2€
35 €

