Information beträffande hyra av Vita huset
Lokalhyra:
Veckoslut
3 000 kronor (fr.o.m fredag kl 12.00
t.o.m söndag kl 15.00)
Vardag
1 500 kronor
Bokningsavgift kr 500,- erfordras för veckoslutshyra och ska
betalas inom 10 dagar. Resterande 2 500 kr betalas 10 dagar
före bokningsdatum. Faktura skickas till den som hyrt
tillsammans med ordningsregler/avtal direkt efter bokning.
Nyckeln erhålls enligt information i samband med
uthyrningen.
Dansbanan:
För hyra av dansbanan gäller pris beroende på hur
dansbanan ska användas.
Bokning:
Sker hos Hembygdsföreningen, bokning@milstolpen.org
eller på telefon 070-685 29 00
Bokade tider framgår av kalender på hemsidan.
OBS. den som bokar huset måste har fyllt 25 år.
Antal personer:
Max 60 personer får samtidigt vistas i huset.
Befintlig utrustning:
 Stolar: 40 st stapelbara (nyare) + 20-tal äldre.
 Bord: sex stycken fällbara bord 120 x 80 cm,
och fyra stycken fällbara bord
150 x 80 cm samt några äldre. Alla möbler ska
ställas tillbaka efter festen.
 I köket: kyl och frys, mikrougn, elspis med fyra
plattor & ugn, två kaffebryggare och ett flertal
termoskannor. Det finns också tallrikar,
assietter,
glas, vinglas, kaffekoppar, matbestick för ca 50
personer samt kokkärl, stekpannor,
uppläggsfat och skålar.
 Städutrustning inkl. dammsugare finns.
Ordningsregler:
 Städning ska ombesörjas av den som hyr, och
vid veckoslutsbruk vara klar
senast klockan 15.00 dagen efter.
 Porslin och all övrig köksutrustning ska
placeras på anvisade platser. Hyllorna i skåpen
är uppmärkta för att underlätta.
 Sopsortera och lägg enbart hushållsavfall i
sopsäcken i köket. Sopsäcken läggs i
föreningens soptunna på parkeringen närmast
Centralvägen. Övriga sopor ska tas med hem.
 Rökning är inte tillåten inomhus.
 Om andra aktiviteter pågår i parken måste
hänsyn visas för dessa. Dock har Vita husets
hyresgäst förhandsrätt till parkeringen utanför
huset.

Ordningsregler, fortsättning:
 Öppna spisen får endast användas efter tillstånd
och enligt särskilda instruktioner.
 Störande ljud. Vita huset ligger inom hörhåll från
privatbostäder. Ljud från musikanläggning eller
från andra aktiviteter som kan uppfattas som
störande av de kringboende ska därför undvikas
efter klockan 23.00 och helt upphöra efter klockan
01.00. Musik från dansbanan ska av samma
anledning upphöra från klockan 23.00.
Övrigt:
Huset med sin inredning är ett kulturhus som inte
går att ersätta. Aktsamhet är
nödvändigt, särskilt med tanke på eldfaran.
Marshaller måste placeras på särskilda hållare eller
på marken. De får inte ställas på trappan eller på
trappräcket och ska släckas och tas in när huset
lämnas.
Inget får fästas på väggarna i huset.
Hyresgäst kommer att faktureras skadegörelse.
Brand- och inbrottslarm är installerat i Vita huset.
Hyresgäst förbinder sig att följa de instruktioner
som lämnas i samband med bokning av huset. Se
även uppsatt utrymningsplan.
Värmepump är installerad i entrén och stora
rummet. Inställningarna kan vid behov ändras med
fjärrkontrollen som förvaras i el-centralen i lilla
rummet. Normalt sett ska inställningarna inte
behöva ändras.
Fönsterluckor och ytterdörr måste vara stängda
och låsta när huset inte är under
uppsikt.
Tillgänglighet för rörelsehindrade i rullstol finns vid
entrén till bottenvåningen.

Vita husets bottenplan

