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Kontrakt för hyra av Focus möbler
Möblerna i uthyres fr̊an klockan den till klockan

den .

Under denna tid ansvarar den hyrande parten för allt som sker i enligt kontraktet uthyrda lokaler. De
hyrande har d̊a även ensamrätt p̊a att använda möblerna, dock m̊aste tillträde till kök och framför allt
mikrov̊agsugnar alltid beviljas till alla medlemmar av F- teknologsektionen/SG Fysik. Medlemmar av
Djungelpatrullen, SG Fysik- styret och F-styret har när som helst rätt att utföra inspektion av hur
möblerna och lokalerna hanteras. Städning skall vara utförd i god tid innan inspektion, dvs innan klockan

, och i enlighet med erh̊allna instruktioner.

Eventuell skadegörelse i, eller i omr̊adet runt de hyrda lokalerna är de hyrande ekonomiskt ansvariga
för till fullt belopp. De hyrande ansvarar för att inga ickemedlemmar i F-teknologsektionen/GU Fysik
vistas i korridorer eller andra rum i närheten av Focus. Hyrande ansvarar även för att de i Focus/Hilbert
installerade brandlarmen inte löser ut i onödan. Eventuell kostnad för falsklarm debiteras hyrande. Alla
brott mot reglerna i detta kontrakt genererar automatiskt dragen deposition, delvis eller helt. Bedömning
görs av visiterande DPmedlem/SG Fysik medlem och g̊ar ej att överklaga. Det är ej till̊atet att ”capsa”i
lokalerna.

Priser:
Hyra: 500kr för Focus mittendel, 300kr för Focus bardelen samt 300kr Hilbert.
Deposition: 2000kr.

Vid nödsituation: Gustav Nilsson, Rustmästare 072-588 37 35. Lucas Kuszli, Överste 076-260 77 65.
Cubsec 031–772 44 99. Kevin Örn, Hilbertansv. 072-710 45 11.

Städning: Se separat dokument Städ- och depositionslista för Focus. Genom att underteckna detta avtal
intygar hyrande part att denne läst, först̊att och godkänt städ- och depositionslistan. Efter avslutat
arrangemang ska ni skicka bild p̊a att lokalen är städad till ansvarig i DP.

Jätteviktigt: Om du arrangerar p̊a m̊andag eller torsdag m̊aste du ställa upp samtliga stolar p̊a
borden och bardisken.

Namn hyrande: Namn uthyrande:

Namnförtydligande Hyrande: Namnförtydligande uthyrande:
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