FEST & KONFERENS

Allmänna villkor för fest i Marmasalen.
•

Person eller företag som hyr lokalen ansvarar själv för alla tillstånd, försäkringar och ordning vid sina
sammankomster.

•

Max antal som får samtidigt vistas i lokalen är 150 personer.

•

Lokalen hyrs endast ut till myndig person eller företag.

•

I lokalen får inte omyndig lämnas ensam.

•

I lokalen får endast bedrivas den verksamhet som angivits i avtalet.

•

Parkering av fordon får endast ske på av Marma Gård anvisad plats.

•

El, va, värme, varmvatten, ventilation och snöröjning ingår i hyran.

•

Hyran faktureras och betalas i förskott.

•

Marma Gård har sedvanliga försäkringar såsom t.ex. brand- och ansvarsförsäkring.

•

Andrahandsuthyrning får ej ske.

•

Nyckelbricka avhämtas efter överenskommelse med oss och återlämnas senast dagen efter uthyrningen,
om inte annat särskilt överenskoms. Hyresgäst som inte har lämnat tillbaka nyckeln senast dagen efter
förhyrningstillfället debiteras full dagshyra för den tid nyckeln inte är återlämnad. För det fall lås behöver
bytas skall hyresgästen svara för denna kostnad.

•

Hyresgästen är ansvarig för ev. skador som uppstår på lokalen och inventarier. All ev. skadegörelse ska
snarast anmälas till Marma Gård och ersättas till fullt värde av hyresgästen. Inventering av lokal och övrig
uthyrd egendom sker före och efter varje uthyrningstillfälle. För det fall försäkring täcker skada skall hyresgästen erlägga självrisken.

•

När lokalen lämnas ska hyresgästen se till att belysning, elektriska armaturer och vattenkranar är avstängda samt att alla fönster och ytterdörrar är stängda och låsta.

•

Hyresgästen är skyldig att städa lokalen efter sin tillställning vilket bl.a. innebär att ta bort skräp m.m.
samt att sopa och torka golv och diska ev. disk. Ta med handdukar för torkning av disk. Sopor, tomglas
och burkar ska bortfraktas, från lokalen och Marma Gård av hyresgästen. Bord och stolar ska ställas tillbaka på sina platser. Kylskåp skall torkas ut. Även utanför lokalen skall städas. Toaletter ska städas och
golven på toaletter och kök ska våttorkas, lämna lokalen i det skick som ni fann den. Allt skall vara städat,
iordningställt samt bortfraktat en timme innan hyrestiden går ut. Om Marmasalen inte lämnas i det skick
som ni fann den debiteras en timkostnad på 400kr + moms för städning.

•

I lokalen är rökning inte tillåten.

•

Djur får inte vistas i lokalen.

•

Den som hyr lokalen ska se till att grannar inte störs av sin sammankomst.

•

Marma Gård förbehåller sig rätten att neka uthyrning till sällskap vars verksamhet kan anses stötande
eller utgöra en risk för våra lokaler. Hyresgästen skall vid bokning skriftligen ange vilken verksamhet som
skall bedrivas i lokalen.

•

Den som är ansvarig för förhyrningen är skyldig att ta del av dessa allmänna villkor och se till att de följs.

Marmasalen

www.marmagard.se

curt@marmagard.se
0708-326351
Hjärtligt välkomna
Curt & Ann-Stin Thärnström

PRISLISTA FEST & KONFERENS

Grimsa

MARMASALEN max 150 personer, bord och stolar finns för 100 personer.
Hel helg fest

fredag kl. 14.00 – söndag kl. 16.00

9000 kr

Dygns fest

dag 1 kl. 14.00 – dag 2 kl. 14.00

6000 kr

Heldag – konferens

från kl. 08.00 – till 20.00

6000 kr

Halvdag – konferens

5 timmar ex. från kl. 13.00 – till 18.00

4000 kr

Projektor och ljudanläggning per tillfälle

Ladulåset

1500 kr

Glas och porslin ingår.

GRIMSA max 30 personer, stolar finns för 24 personer.
Heldag – konferens

från kl. 08.00 – till 20.00

3500 kr

Halvdag – konferens

5 timmar ex. från kl. 13.00 – till 18.00

2500 kr

Projektor och ljudanläggning ingår

LADULÅSET max 10 personer
Heldag – konferens

från kl. 08.00 – till 20.00

2000 kr

Halvdag – konferens

5 timmar ex. från kl. 13.00 – till 18.00

1400 kr

Plattskärm 55” ingår

Vinkällaren
VINKÄLLAREN max 10 personer
Heldag

dag 1 kl. 12.00 – dag 2 kl. 12.00

För företag som hyr tillkommer moms på alla priser.
Priserna gäller t.o.m. 2019-12-31

1000 kr

