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KOSTNAD 

 

DAGTID 11.00-18.00    1 000 KR 
 

500 kr betalas vid bokningstillfället (bokningsavgift) och resterande 500 kr skall betalas senast 14 dagar 

innan bokat datum. 

Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum tillfaller bokningsavgiften föreningen. 

 

 

KVÄLLSTID 14.00-11.00 (till nästkommande dag) sommar 2 500 KR 

    vinter 3 000 KR 
1 000 kr betalas vid bokningstillfället (bokningsavgift) och resterande summa skall betalas senast 14 dagar 

innan bokat datum. 

Vid avbokning senare än 14 dagar innan bokat datum tillfaller bokningsavgiften föreningen. 

 

 

Bokningstiderna måste hållas såsom specificerat ovan!  

Vid förseningar (oavsett anledning till detta) tillkommer en timavgift på 500 kr 

för varje påbörjad timme. 
 

 

 

INBETALNING 

Betalas via postgiro 4627443–7 till Bellmans Trädgårdar 

Som avsändare skriver du ditt efternamn samt bokat datum – VIKTIGT! 

 

 

 

 

Besiktning av lokalerna, området samt utedasset, och återlämning av nyckel ska ske efter 

överenskommelse med husvärden, så snart som möjligt efter nyttjandedatum. 

 

Extra kostnader kan tillkomma enligt bifogad information.  
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HUSET 

• Huset har utrymme för 30 gäster 

• Rökning är INTE tillåten inomhus. Om ni har rökande gäster så se till att de inte står vid 

entrén till huset, samt att alla fimpar samlas upp och tas med. 

• Det måste vara tyst utomhus klockan 22.00. Det går bra att spela musik inomhus, men inga 

fönster får då öppnas för att inte grannar ska störas. 

• Var försiktig med stearinljus – tänk på att det är ett gammalt trähus! Det är din skyldighet 

att ta reda på var brandsläckare och brandfilt är placerade innan ditt evenemang. 

 

OMRÅDET 

• Kolonilotterna och odlingarna är privat egendom! Ni får gärna gå runt i området och titta, 

men inte plocka eller röra.  

• Konfetti av metall, plast, papper eller risgryn får inte användas i området.  

Vi rekommenderar att ni använder såpbubblor i stället som är miljövänliga och även ser fina 

ut på bild! 

• Koloniföreningens medlemmar har rätt att använda området och vara på sina lotter även 

under er tillställning. De har även tillträde till husets källare där vattenkokare och micro 

finns för medlemmarna att nyttja då huset är utlånat. 

 

TOALETT 

• Vi har endast utedass i föreningen som du hittar i uthuset närmast vägen.  

• Vi ber alla herrar att helst kissa utomhus om möjligt för att inte latrinen skall fyllas onödigt 

fort. Till vänster om uthuset finns en undanskymd plats avsedd för detta.  

• Ni som nyttjar huset ansvarar för att latrinen inte blir överfull samt även byta tunna vid 

behov. Eventuell sanering av utedasset debiteras med 500 kr. 

 

STÄDNING 

• Du som nyttjar huset städar både huset och utedasset själv efter evenemangets slut. 

• Städutrustning finns i städskåpet i köket. Detta ingår vid städningen; 

- Sopning och våttorkning av alla golv 

- Rengöring av kylskåpet, spisen och alla andra ytor i köket 

- Torka av borden i rummet 

- Städning av området, extra koll att inget lämnas kvar 

- Städning av utedasset 

- Utebliven städning debiteras med 1 500 kr 
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SOPOR 

• Ta med dig egna torkhanddukar, hushållspapper och soppåsar/säckar. 

• Du får inte lämna kvar några sopor eller returmaterial alls i föreningens sopbehållare, allt 

måste tas med och slängas i en annan sopuppsamling (t ex där du bor). Inga sopor får 

lämnas i grannarnas eller i närområdets soptunnor. 

• Det finns sortering för matsopor i bruna papperspåsar i köket. I den går det bra att lägga 

grönsaksrester, kaffesump/tepåsar och hushållspapper. Därefter slänger du den bruna 

påsen i den bruna soptunnan bredvid infotavlan i närheten av huset. 

 

SKADOR 

• Du är totalt ersättningsskyldig för alla eventuella skador som uppkommer under tiden som 

du och dina gäster disponerar huset. 

• Om någon skada uppkommer på huset/området eller på inventarier kontaktar du omgående 

någon av husvärdarna. 
 

PARKERING 

• Det finns inga parkeringar som tillhör koloniområdet. Det finns plats för två bilar på 

grusgången framför huset, men dessa ska endast användas vid leverans innan och efter 

evenemanget. 

• Möjlig parkering kan ske utefter Hägerstens allé, men vanliga parkeringsregler samt avgifter 

gäller, så läs skyltar noga för att slippa p-böter. 


