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Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäcks föreningslokal 
 
För att låna/hyra lokalen 
 

- Kontakta lokalansvarig eller styrelsemedlem med förfrågan om önskad tid, aktivitet 
samt kontaktuppgifter. 

- Då du har fått en bokningsbekräftelse kvitteras nyckel ut av lokalansvarig eller 
styrelsemedlem efter överenskommelse. 

- Vid föreningsaktiviteter kan en handkassa hämtas ut för köp av mat och fika. Detta ska 
i förväg ha gjort upp med lokalansvarig. Kvitton ska lämnas! Redovisa köpets syfte och 
vem som handlat på baksidan av kvittot. 

- Vid föreningsaktiviteter öppna för allmänheten ska gatupratare/skylt ställas ut. 

 
Kostnad 
 

- Föreningsaktiviteter för Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäck och Ung Vänster 
arrangeras kostnadsfritt. 

- Kostand för uthyrning är 500 kr för upp till 4 timmar, därutöver tillkommer 100 
kr/timme. 

- Kontakta styrelsen för offert vid hyra av återkommande tillfällen. 
- Eventuella rabatter ska godkännas av styrelsen. 
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- Lokalen ska i första hand vara tillgänglig för Vänsterpartiet Hammarby-Skarpnäcks 
föreningsverksamhet och Ung Vänster Hammarby-Skarpnäck.  

- För att få in ytterligare ekonomiska bidrag kan lokalen hyras av 
föreningar/personer/organisationer i enlighet med våra värderingar. 

- Vid uthyrning till privatpersoner utanför föreningen önskas en referensperson. 
- Vid uthyrning/utlåning till annan än medlem ska ett kontrakt skrivas. 
- Lokalen hyrs endast ut till drogfria evenemang. 
- Vid evenemang som arrangeras av föreningen kan alkohol serveras vid speciella 

tillfällen, såsom årsmöte, valvaka eller liknande, efter beslut från styrelsen. 
- Övernattning i lokalen är ej tillåtet! 
- Vi ska sträva efter att nå en så hög tillgänglighet som möjligt genom bland annat 

möblering och skyltning. Handikapptoalett finns dessvärre inte, men vi kan hänvisa till 
Folkets hus, alternativt biblioteket under deras öppettider.  

- Var alltid minst 2 personer i lokalen. 
- Pengar och andra värdesaker ska inte förvaras i lokalen. 
- En förstahjälpenlåda, brandvarnare, brandsläckare och brandfilt ska finnas i lokalen.  
- Vid skada eller hot ring 112 och kontakta sedan lokalansvarig. 
- Styrelsemedlemmar ska ha tillgång till nyckel, därutöver finns 3 nycklar till utlåning. 

Alla nycklar kvitteras ut av lokalansvarig eller av annan styrelsemedlem. 
- Nycklar inventeras halvårsvis. 
- Vi väljer i första hand ekologiska och på annat vis schyssta produkter vid inköp av 

förbrukningsvaror, kaffe, mat mm. 
- Förbrukningsvaror som alltid ska finnas i lokalen och finansieras av föreningen är: 

kaffefilter, toapapper, diskmedel, handtvål och rena handdukar. 
- Förbrukningsvaror inventeras vid varje styrelsemöte och fylls på enligt uppgörelse. 
- Kylen ses över och rensas vid varje styrelsemöte. 
- Ansvar för matservering, diskning och städning vid föreningsaktiviteter ska vara jämt 

fördelat mellan kön och personer. 

 
Återställande 
 

- Diska, torka samt töm diskställ. 
- Lämna ej färskvaror i kylen om de inte ska användas inom utgångsdatum. 
- Återställ möbleringen om ni ändrat om för möten etc. 
- Städa: torka av bord, dammsug, torka golv, skaka mattor, städa toaletten. 
- Blås ut tända ljus och släck lampor. 
- Stäng fönster och lås lokalen. 
- Rapportera eventuella fel i lokalen till någon kontaktperson 
- Lägg gärna en slant i burken till bidrag för förbrukningsvaror mm. 
- Lämna nyckeln åter till den person du lånat den av. 

 
Lokalansvariga: 
Malin Skiöld, vice ordförande: 0702-700 320, malinskiold@me.com (bor ovanför, Lillåvägen 61) 
Christopher Eriksson, styrelsen: 0702-966 911, ceriksson@gmail.com (bor snett ovanför, 
Lillåvägen 59) 


