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Lokalhyra på Dövas Hus 
GRUPPER 

Grupp 1 Sektioner/klubbar/fristående hos SDF: Familjeklubben, Internationella 
sektion, SDUR, Södertörn, Hephata, Pensionärsföreningen, DRTS och 
Strömmen 

Grupp 2 Enskilda SDF medlemmar i minst 1 år innan hyrestillfället. Närstående 
organisationer: FSDB, RFSL Regnbågen, Kvinnoföreningen, SDR, SDUF, 
SDI m.fl.  

Grupp 3 Övriga, t ex utomstående hörande organisationer, enskilda som ej är 
SDF-medlemmar och företager. 

 
LOKAL                          Grupp 1         Grupp 2                    Grupp 3 

Mästaren - kursrummet 0 kr 150 kr/tim 350 kr 
Drottningen  0 kr 300 kr/tim 500 kr 
Hela lokalen/fest 0 kr 3500 kr 

+ 1000 kr i dep 
8000 kr inkl städ 
+ 1000 kr i dep 

Mästaren är vårt kursrum, där har man möjlighet att använda mindre konferens, kurs, möte upp till cirka 12 
personer. 
- 12 personer mötesmöblering 
- 25 personer biosittning 
- Konferensbord 
- Storbildsprojektor med Smartboard (Tryckbara skärm), med möjlighet att koppla in dator 
- TV 
- Whiteboardtavla 
- Internetuppkoppling 

Drottningen är vår större verksamhetslokal, där har man möjlighet att använda till olika aktiviteter som t ex 
konferens, möte, fest, middag och mer. 
- 150 personer minglande 
- 60 personer sittande 
- Ståbord och/eller bord för paneldebatter, en mindre scen 
- Mörkläggningsgardiner 
- Storbildsprojektor med möjlighet att koppla in dator 
- Whiteboardtavla 
- Internetuppkoppling 

 

 

 



 

HYRESVILLKOR                         Grupp 1         Grupp 2                    Grupp 3 

Deposition 0 kr 1000 kr 1000 kr 
*1 prick 850 kr 850 kr 850 kr 
**2 prickar 2000 kr 2000 kr 2000 kr 

 

*1 prick Kan vara till exempel att kökssaker ställts tillbaka på fel plats, är dåligt 
diskade, fimpar ej plockats upp, dålig städning osv.  

**2 prickar Kan vara till exempel att ingen städning alls på toaletterna, mycket 
ostädat, ful repa på bord, trasig stolsits, låtit bli att städa helt. 

Hyresvillkor: 

Värdegrund 
Verksamheten ska ligga i linje med Stockholms Dövas Förenings bemötande policy. Om det kommer 
till vår kännedom att så inte är fallet förbehåller vi oss rätten att ställa in bokningen med omedelbar 
verkan. 
 
Konkurrerande verksamhet 
Verksamheten får inte konkurrera med Stockholms Dövas Förenings verksamhet. Hyresgästen ska 
följa de ordningsregler och andra föreskrifter som gäller för lokalerna. 
 
Ansvar 
Hyresgästen ansvarar för att ersätta inventarier som går sönder i lokalerna under uthyrningstiden. 
Hyresgästen ansvarar för att lämna lokalen i samma skick som den var när hyresgästen kom. 
Eventuell extra städning debiteras hyresgästen.  
 
Avbokningsregler 
Vid avbokning 1-7 dagar innan bokad tid debiteras 25% av kostnaden. 
Vid avbokning färre än 24 timmar innan bokad tid debiteras 50% av kostnaden. 
 
Brandskydd 
Hyresgästen ansvarar för att: 
• inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för  
• utrymningsvägar inte blockeras  
• hålla sig informerad om var utrymningsvägar finns  
• hålla sig informerad om var släckningsutrustning finns och hur denna används  
• utrymma lokalerna i händelse av brandlarm 

 

TILLÄGG 

Städning – efter fest (4 timmars städning): 1000 kr 

 


