
Information för hyresgäster
(det finns plats och kuvert för 120 gäster)

bokning@malmonfolketshus.se



1. Till huvudingången finns det två lås (ett övre och ett undre). Det övre låset som 
styr larmet får endast låsas då inga personer är i lokalen. 

2. När ingen vistas i huset ska dörrarna vara låsta och fönstren stängda (köket, 
stora salen, lilla salen, handikappstoaletten). Detta är VIKTIGT annars är inte 
huset larmat för varken inbrott eller brand

3. Nödutgången som finns i stora salen ska av utrymnings/säkerhetsskäl vara 
upplåst när ni har Ert arrangemang. Glöm ej att lås innan NI lämnar

4. Informera alla Era gäster om utrymningsvägarna, samt att de vid utrymning ska 
samlas på dansbanan. Nödutgångar får inte blockeras

5. Gå igenom utrymningsplanen samt informera Er om var brandsläckarna finns

6. Den största risken för brand är levande ljus. Om ni använder levande ljus måste 
det alltid finnas personer i lokalen. Brandfarligt material såsom serpentiner och 
servetter får inte användas nära ljusen. Det är inte tillåtet att använda 
rökmaskiner, eller andra maskiner som skapar vattenånga, i lokalen

7. Grillning och tändning av marshaller får endast förekomma på stenläggningen 
eller på grusplanen och minst 5 m från husets vägg

8. Rökning inomhus är ej tillåtet

Husregler



Stora salen Lilla salen Baren

Dansbanan

Anläggningen

ScenenScenen

Vi har linnedukar till uthyrning (300x130 cm och 130x140 cm)

Stora salen är 8,35 x 15 m och får 
ha 120 sittande personer)



Anläggningen
Tombola kiosken Korv kiosken



Vitvaror
Diskmaskin Spis Kaffekokare + Micro Kaffekokare

Kyl & Frys
Till spisen, kaffekokaren och 
kaffebryggaren finns det 
timrar som måste tryckas på 
för att de ska starta
(se blå pilar)

Instruktion till kaffekokare 
hänger på väggen 
ovanförbryggaren (OBS 
maskinen tar vatten själv).

Instruktion för  diskmaskinen 
sitter på insidan av skåpet 
vid diskmaskinen 

Kyl (i lilla salen) Kyl (vid baren)



Husgeråd

Flata tallrikar
Djupa tallrikar
Kaffekoppar
Assietter
Kaffemuggar
Glöggmuggar
Vaser
Sockerskålar
Gräddsnipor
Glasskålar
Underlägg

Vinglas
Dessertvinglas
Durkslag
Kastruller
Stekpanna
Underlägg
Skärbrädor
Ljuslyktor
Termosar
Etc

Fråga gärna om 
det är något 

särskilt Ni 
undrar över

Se även separat 
inventeringslista



Städmaterial finns städskrubben i den lilla salen:

 Sopa

 Dammsuga

 Våttorka alla golv
OBS, för att skona golvet i stora salen ber vi er att
vara sparsamma med vatten i stora salen

 Städa samtliga tvättställ och toaletter

 Tömma alla papperskorgar

 Ställa alla möbler som de var placerade när Ni 
kom 

Städning



• Pappkartonger
• Plastförpackningar och mjukplast
• Glasflaskor
• Aluminiumburkar och plåt
Skall köras till återvinningsstationen

Skräp som inte är återvinningsbart 
skall slängas i sopsäckar i kärlen som 
står bakom korvkiosken

Återvinning och skräp

Folkets Hus Retur station



Övrigt
• Om det blir strömavbrott kontrollera först

proppskåpen. Ett finns på scenen och ett i
städskrubben

• Musikanläggningen (instruktion fås på plats)

• Det finns Wifi i lokalen

• Projektor och visningsduk finns

• Det finns tre toaletter varav en
handikappsanpassad

• Hyrestagaren ansvarar för skador på lokal och
inventarier enligt hyresavtal

• Hyrestagaren är betalningsskyldig till 
nyanskaffningspris om skador uppstått



Bokningsavgift för lokalhyra är 2000 kr, 
resterande kostnader kommer på en 
slutfaktura (betalningsvillkor 10 dagar). 
Inbetald bokningsavgift gäller som bekräftat 
hyresavtal. 

Återbetalning av bokningsavgift för 
flerdagsuthyrningar görs om uppsägning sker 
senast siste september året före det att 
arrangemanget ska hållas, för endags-
bokningar återbetalas bokningsavgiften om 
avbokning sker 4 veckor före arrangemanget 
ska hållas . Vid ingången av hyresavtal med 
Folkets Hus o Park ska ersättning av eventuella 
skador på lös/fast egendom ersättas av 
hyresgästen till nyanskaffningspris. 
Hyresgästen ansvarar för att Folkets Hus o 
Park lämnas i samma skick som vid tillträdet

Bankgiro: 5985-6438



Planlösning



Vägbeskrivning



Vi hoppas Ni ska trivas i 
våra lokaler och vill önska 

Er lycka till med Ert 
arrangemang

/Styrelsen

Kontakt för Folkets Hus: 
bokning@malmonfolketshus.se


