
Policy - Uthyrning 2022/2023

Villkor

1. Alla salar i skolan städas av städpersonal 1 ggr / vecka och uthyres i be�ntligt skick,  varför
hyrestagaren kan komma att behöva städa även innan bruk. Toaletter och  hallar städas
varje dag.

2. Förskola och fritids hyrs endast ut till övernattning. Hyra per person: medlem
100kr/natt, medarbetare och styrelsemedlem 50 kr/natt, övriga 200 kr/natt. Städ
utförs av hyrestagaren. Hyrs ej ut till kalas eller dylikt.

3. Alkohol, cigaretter eller nötter får aldrig förekomma i någon av lokalerna.

4. Skolans lokaler uthyres ej till övernattningar.

5. Skolans administrationsbyggnad (gula huset) uthyres ej.

6. Alla aktiviteter som förekommer i föreningens lokaler skall vara förenliga med
verksamheternas värdegrund (�nns att läsa på hemsidan).

7. Pedagogisk verksamhet går alltid före annan verksamhet.

8. Den som hyr ansvarar för att inget förstörs. Om någon av Orust Waldorfs egendom  skulle
gå sönder ersätter den som hyr lokalen det. Självrisken är 9000 kr och betalas  av den
som hyr.

9. Vid sen avbokning tas en administrationsavgift ut på 100 kr.
För ett större evenemang och sommarbokningar måste avbokningen göras minst 1
månad innan, vid kortare evenemang senast 1 vecka innan.

10. Den som önskar hyra på sommaren måste boka innan midsommar.

11. När du hyr lokalerna så får du en brandgenomgång av uthyrningsansvarig och vi
kommer överens om var nyckeln hämtas och lämnas.

Betalning
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Betalning sker via Swish eller via faktura.

Allt hyresöverskott investeras i byggnaderna.

Föreningens lokaler uthyres enligt följande priser till medlemmar i föreningen
Waldorfpedagogik på Orust ek för eller Waldorffastigheter på Orust ek för.

Skolans eurytmisal: 500 kr/dag eller 150 kr för 3 timmar.

Lokalerna städas enligt checklista efter användning.

Bazargruppen och andra till Orust Waldorf relaterade konstellationer lånar lokalen men ska
lämna den städad enligt checklista och kontakta uthyrningsansvarig innan.

Skolans kök: 1000 kr/dag. Städas noggrant efter bruk enligt checklista.

Föreningens lokaler uthyres enligt följande priser till utomstående:

Eurytmisalen: 800 kr/dag eller 150 kr/timmen.

Lokalerna städas enligt checklista efter användning.

Köket: 1200 kr/dag.

Lokalerna städas enligt checklista efter användning.

Bokning

Den som önskar hyra lokalerna kontaktar:
Anna Kihlander anna.kihlander@icloud.com

0708 944 988

I andra hand kontaktas rektor eller köksansvarig:
Paula Dissing rektor@orustwaldorfskola.se
Malin Nykänen koket@orustwaldorfskola.se

Beslutad 23/8 2019
Reviderad 24/8 2020

Reviderad 23/8 2021

Reviderad 29/8 2022

Sida 2

mailto:anna.kihlander@icloud.com

