
1  Stora salen (ca 70 m²)   7  Kontor (uthyres ej)
2  Bordsförråd     8  Arkiv, förråd (låst)
3  Pentry                             9  Entréhall
4  Café (ca 30 m²)             10  Garderob
5  Lilla salen                    11  Städskåp
6  Bibliotek (uthyres ej)   12  WC 

13  Sopkärl

OBS! Nyckeln går även till grinden till sopkärlen

    Om ni manipulerar med decibelmätaren, 
    återbetalas inte depositionen!
    Decibelmätaren kontrolleras före och efter
    varje fest.

December 2016

HYRESVILLKOR
• Hyran   skall betalas i förskott till bolagets 

bankgirokonto. 

• Nyckel   erhålles mot erläggande av en 
deposition - kontant - och uppvisande av 
kvitto på hyresinbetalningen. 

• Mottagande   av nyckel och folder kvitteras.

• Depositionen   – kr 1.000 kontant – 
återbetalas eller regleras efter hyrestiden.

• Preliminär bokning   kan ske, även per tel. 
Definitiv bokning måste ske senast 2 
månader före det bokade datumet. Kan även

   göras per telefon.

• Avbokning   av definitiv bokning senare än 
2 månader före det bokade datumet 
debiteras. 

• Städning   i normal omfattning ingår i hyran. 
Grovstädning och diskning skall alltid 
utföras av hyresgästen. Tag med köks-

   handdukar! 
Grovstädning innebär att möbler, porslin och 
övrig utrustning ställs i ordning, att sopor 
slängs i sopbehållarna och tomflaskor/burkar 
medtages (kastas ej i sopbehållarna) samt att 
all utrustning, som hyresgästen medtagit 
också avlägsnas. Tag med soppåsar!

• Nyckel återlämnas   nästkommande torsdag 
efter hyrestillfället varvid depositionen åter-
betalas eller regleras.

• Hyresgästen är ersättningsskyldig   för 
skador på lokaler och utrustning, utöver 
normal förslitning. Sådan ersättning regleras i 
samband med återbetalning av depositionen.

• Hyresgästen ansvarar   för såväl egen som 
husets egendom.

• Ventilationen skall slås på vid ankomst. 
   Timern finns på väggen i bordsförrådet.

• Ytterdörrar och fönster får ej stå öppna – 
   Även vid normal samvaro störs grannarna.

• Nödutgången i stora salen får ej öppnas 
annat än för utrymning.

• Entrédörren skall vara låst. Hyresgästen
ansvarar för eventuella objudna gäster!

• Rökning är ej tillåten i lokalerna.

• Parkettgolv är ömtåliga – flytta inte pianot. 
Lyft stolar och bord.

• Vid musik eller dans får ljudnivån i lokalen 
enligt myndighetskrav ej vara så hög att den i 
intillliggande bostäder överstiger 35 decibel. 
Decibelmätaren ger ljussignal och strömmen 
bryts  vid ljudnivå över ca 90 decibel. 
Vid åverkan på decibelmätaren återbetalas ej 
depositionen.
Ljudanläggning finns ej.

• Fest måste avslutas senast kl. 02.00 fredags- 
och lördagskvällar. Lokalen måste ställas  
i ordning av hyresgästen på festkvällen.  
Städning utförs tidigt nästa morgon.  

• Lämna ej kvar medhavd utrustning. Kvarglömt 
udda porslin mm kastas!

Vid problem 
kontakta Meeme Nugin, tel 046-15 21 06



UTRUSTNING
Lokalerna (se planritning) är flexibla och kan 
anpassas till varierande behov.

Följande utrustning finns:

• Bord (hopfällbara, 180x80 cm) och stolar, 
stapelbara, för ca 50 personer i stora salen

• Bord och stolar för 12 personer i lilla salen
• Bord och stolar för 14 personer i caféet
• Filmduk i stora salen
• Piano i stora salen

Pentryt har följande utrustning:

• Diskmaskin, restaurangmodell 
OBS! Skötselanvisningar finns i pärm i köket
• Spis, kyl- och frysskåp
• Kaffebryggare (filterstorlek 1x4)
• Porslin, vin- och dricksglas
• Kaffeservis 
• Termoskannor
• Uppläggningsfat, skålar
• Vaser, ljusstakar mm 

(kontrollera med uthyraren)

Toalettutrustning:

• Toalettpapper, pappershanddukar och tvål

Städutrustning

• Finns i städskåpet i bordsförrådet

December 2016

  

AB Lõuna-Rootsi Eesti Maja
Postadr: Bytaregatan 28, 222 21  LUND

Telefon:  046-211 38 30 (tel.svarare)

Hemsida: estniskahusetilund.wordpress.com

Bankgiro: 346-3361 
     Ange festdatum vid betalning!

Bokning och visning
 Estniska Huset – Bytaregatan 28, 

Lund
(ingång hörnet Bytareg.-S:t Petri Kyrkog.)

Expeditionstid
torsdagar kl. 18 – 19 (ej helgdagar)

annan tid – tel.svarare 046-211 38 30 

Semesterstängt v. 26 - 32

   
          ESTNISKA HUSET I LUND  –  FRÅN CLEMENSTORGET 
                                                                (teckning: Olev Mikiver)    

Behöver Du konferens-/
festlokal i centrala Lund?

Kontakta Estniska Huset!

Vi hyr ut ett trevligt hus
med plats för upp till 70 personer

Hyrtid: fredag och lördag
    Hyra: 4.500:- kr/dag (from 1/1 2017)

(inkl. porslin och städning)

           Åldersgräns: 25 år
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