Hyra lokal på Albylen
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Så här gör man för att boka upp en lokal i Albylen.
Körsalen bokas upp genom att kontakta Lena Svensson, antingen via e-mail info@viaalby.se
eller via telefon 070-182 91 61.
Ni kan se om lokalen är ledig genom att gå in på hemsidan www.albylen.se och trycka på
fliken boka i menyraden.

Där kommer körsalen upp som ett alternativ att välja.

Där ser ni vilka tider och dagar som är upptagna, exempel nedan

Gymnastiksalen hittar man på samma sätt som körsalen men man väljer gymnastiksalen
istället. Skillnaden är att här kan man själv boka sin tid på inlagda ”hyrtider” som visas som
rosa fält. Där det är en röd markering istället för gul betyder det att salen är upptagen.
Se exempel nedan.
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Ledig

Vi har för det mesta lite utrymme mellan bokningsbara tider för att man ska hinna att ta
fram de redskap man ska använda men också för att hinna återställa lokalen till samma skick
som det var när man kom till den. Man betalar för en bokning men har möjligheter att
stanna kvar längre om lokalen är ledig efter sin bokade tid. Viktigt är dock att man lämnar
över lokalen omgående till de som kommer till en bokad tid.
När ni bokar så trycker ni på den dag och tid som ni vill hyra lokalen så kommer denna bild
upp

Tryck här för att boka
Fyll i uppgifter som kommer upp som bilden nedan visar.
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Antal deltagare behöver ni inte ändra utan ni kan vara hur många ni vill men det är bara en
som hyr salen och kostnaden är per bokning, inte hur många man är.

När ni har fyllt i alla uppgifter så trycker ni på knappen BOKA.
Ni ska då få ett bekräftelsemail på bokningen på er mailadress som ni har angett.

Tider
Vi lägger upp bokningar för 14 dagar framåt i tiden för att det ska finnas möjligheter till att
kunna hyra ut våra lokaler till andra aktiviteter eller möten.

Utrustning
När ni hyr Albylen så får ni använda den utrustning som finns i lokalen. Vi förutsätter att alla
är försiktiga med det material som lånas. Om något olyckligtvis skulle gå sönder så ska detta
meddelas omgående till nyhetsbrev@albylen.se eller till Lena Svensson , tfn 070-182 91 61.
Det som finns i gymnastiksalen är bl a:





Bordtennisbord / bollar/ 5 rack.
pickleballsutrustning med 4 stycken rack
innebandyklubbor / bollar
basketbollar

Det finns dock ett undantag som inte lånas ut och det är bowls-mattorna och bowlskloten,
dessa får endast användas om ni är med i bowls eller har deltagit tidigare i HAIK´s
bowlsaktiviteter.

Priser/Betalning

Hyra lokal på Albylen

2022-03-11

Det kostar 100 kr att boka upp hallen för en timme. Detta betalas via swish 123 288 7446
eller bankgiro 378-7710. Inga kort såsom års-, halvårs, eller månadskort gäller för att hyra
våra lokaler. Viktigt att ni skriver ett meddelande vid betalning att det är för Hyra av Albylen.

Ansvar
Alla aktiviteter som sker i samband med att lokalerna hyrs är på eget ansvar.

Hyra av lokal för ex.vis möten och kalas
Dessa bokningar görs precis som tidigare genom att kontakta Lena Svensson. Viktigt dock är
att det är minst 14 dagars framförhållning för att det inte ska krocka med utlagda tider.

Städning
Lokalerna ska lämnas i samma skick som de var i när ni kom. Vid behov finns städmaterial
ute i städskrubben i entrén.

Hur kommer jag in i lokalen
Första gången ni hyr någon av våra lokaler, ta kontakt med Lena Svensson så får ni en kod till
nyckellåset och mer information angående våra lokaler.

