PRISLISTA
Hyra av lokalerna i Trögdsgården. Gäller från och med: 1 januari 2016
Trögdsgårdens telefon för bokningar via SMS: 072-393 57 75
Nyckelutlämning enligt överenskommelse

Lokal

Hela
Trögdsgården

Stora salen
Inkl kök

Medlemmar

Icke medlemmar
Föreningar

Alla kategorier av
hyresgäster

Företag

Dygnspris

Dygnspris

Timpris

Dygnspris

1.000 kr

1.500 kr

800 kr

1 200 kr

2.500 kr

150 kr/timme

**

Upp till 4 timmar,
därefter dygnspris

Lilla salen
Ej kök

200 kr

Enbart kök

250 kr

350 kr

100 kr/timme

**

Upp till 4 timmar,
därefter dygnspris

400 kr

Dygnspris

**

(Endast undantagsfall)

** För företag offereras hel- och halvdagsuthyrning vid varje tillfälle. Hänsyn tas till vilka övriga lokaler som
påverkas.
Enbart köket uthyres endast i undantagsfall, då det påverkar uthyrning av olika lokaler i fastigheten. Kan
därför inte bokas långt i förväg. Kostnaden är 250 kr respektive 400 kr förutom företag som offereras separat.
Separat uthyrning av befintliga åtta träbord (platsborden hyrs inte ut) kan ske om det inte påverkar andra
uthyrningar som äger rum i fastigheten. Priset är 20 kr per bord (endast dygnspris).
Tillgång till Stora och Lilla Salen
Hyresgästen har tillgång till lokalen tidigast klockan 12.00 hyresdagen, lokalerna lämnas återställda i det
skick som de mottogs samt slutstädade före 12.00 dagen efter hyresdagen om inte annat överenskommits.
Skadegörelse och stöld
Hyresgästen förpliktar sig också att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt låta
avhjälpa eller ersätta skada som uppkommer under hyrestiden oavsett om han direkt eller indirekt är vållande.
Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen. Detsamma
gäller eventuell hyra av träbord till aktivitet utanför Trögdsgården.
Nyckel
Nyckel skall väl förvaras och får inte lånas ut till obehörig. Skadad nyckel ersätts med 200 kronor. Förkommen
nyckel ersätts med 2 000 kronor, alternativt faktisk kostnad enligt kvitto.

Föreningen Trögdsgården
Veckholm Hedsta
745 99 ENKÖPING
Telefon 0171-820 93
PG 44 90 18-1; BG 139-3750
trogdsgarden@gmail.com
www.trogdsgarden.se

Ordförande
Eva Thimstrand
Veckholm Åkerby gård 6
745 99 ENKÖPING
0171-47 78 25
070-539 74 58

Kassör
Brita Åberg
Veckholm, Prästgården 3
745 99 ENKÖPING
0171-820 66
0709-557605

Du bokar Trögdsgården via: SMS: 072- 393 57 75

Sekreterare
Sofia Ohlsson
Veckholm, Hedsta 16
745 99 ENKÖPING
073-7275484

