
2019-12-09 

 

Lokalhyra på Dövas Hus from 2020-01-01 

VÅRA LOKALER 

 
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 
- Dator med storbildsprojektor (Tryckbar skärm) 
- 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 

- Dator med storbildsprojektor, även möjlighet att ta med egen dator som kopplas med HDMI. 

- Internetuppkoppling 

- Tv boxer 

- Högtalare  

 

Hela lokalen innebär hela Dövas hus och att det inte förekommer andra hyresgäster eller verksamhet i lokalen. 

 

HYRESGÄSTER 

Grupp 1 SDUR och SDF:s sektioner  

Grupp 2 Enskilda SDF medlemmar i minst 1 år innan hyrestillfället.  

Närstående organisationer: IK Hephata, Kvinnoföreningen, 

Pensionärsföreningen, RFSL Regnbågen, SDR, SDUF, FSDB, SDI m.fl.  

Döva företagare/företag inom dövrörelsen 

Grupp 3 Övriga, t ex organisationer, enskilda som ej är SDF-medlemmar och 

företag. 

 

 

 

 

 

 



LOKAL                          Grupp 1         Grupp 2                    Grupp 3 

Mästaren - kursrum 0 kr 150 kr/tim 350 kr 

Drottningen  0 kr 300 kr/tim 500 kr 

Hela lokalen* (alkoholfritt event) 0 kr 1500 kr 4500 kr 

Hela lokalen* (alkoholevent **) 0 kr 2500 kr 6000 kr 

 

* Hela lokalen gäller i 24 timmar från 12.00 till 12.00, nästa dag eller vid överenskommelse. 

** Det tillkommer personalkostnad 250 kr/tim per 25 gäster.  

Max total gäster 150 inkl. personal & värdar. Observera att tre timmar extra tid krävs för varje 

personal p.g.a. förberedelse och enkel städning. 

Blir det fler gäster än beräknat debiteras hyresgästen på rätt antal timmar och personal. 

Önskan om ändring av serveringstillståndet till senare än 01, står hyresgästen för kostnaden för 

ansökan. 

 

När hyresgästen bokar lokal, ej ”hela lokalen”, beräkna med förberedelsetid & städ tid. 

När hyresgästen bokar, ska önskemål om möbler nämnas, annars är de inlåsta. 

Hyresvillkor: 

Deposition (Gäller grupp 2 och 3) 

Deposition på 2000 kr betalas senast 10 dagar efter bekräftelse av bokningen. 

Depositionskostnaden tas av från fakturan som skickas ut efter användning av lokalen om inga 

anmärkningar skett efter användningen av lokalen. 

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. 

Om det kommer till vår kännedom att det konkurrerar mot föreningens verksamhet eller krockar 

med föreningens verksamhet förbehåller vi oss rätten att ställa in bokningen med omedelbar verkan. 

Missvisande information 

Stockholms Dövas Förening kan ställa in bokningen med omedelbar verkan om föreningen får 

kännedom om att det varit missvisande information vid bokningstillfället eller under dialog. 

Om det kommer till vår kännedom att t.es. det inte är hyresgästen (medlem) som är huvudansvaret 

för bokningen utan det görs åt en annan person som inte är medlem, eller om en annan förening 

bokar åt en annan förening eller om att det kommer att tillämpas t.ex. alkohol i ett planerat 

alkoholfritt evenemang. 

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.  

Hyresgästen ska följa de ordningsregler och andra föreskrifter som gäller för lokalerna. 

 



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. 

När det gäller personalkostnader, avbokning mindre än 7 dagar innan bokad tid, debiteras 100% av 

totala personalkostnaden. 

 

Brandskydd 

Hyresgästen ansvarar för att: 

• inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för eller enligt överenskommelse 

• 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 – görs i samband vid bokning 

Städning – efter användning (4 timmars städning): 2000 kr 

Beställs städningen i efterhand, mindre än 2 veckor innan hyrestillfället kostar det 3500 kr. 


