Hyresregler Bassängen
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När ni kvitterar ut nycklar, skriver ni samtidigt under på att ni har tagit del av och förbinder er till
att följa hyresreglerna i detta dokument.

Hyresregler
Hyresgäst/ansvarig ledare ska närvara under hela aktiviteten och ansvarar för att obehöriga inte vistas i lokalen.
Densamma ska lämna lokalen sist, släcka alla lampor och ansvara för att lokalen är tom och iordningsställd samt att
ytterdörrar och fönster är låsta.
Du som hyresgäst möblerar i lokalen själv. Grovstäda och ställ tillbaka möblerna som de var när ni kom, om inget
annat är överenskommet. Sopsäckar och sopborst/-skyffel finns i det lilla förrådet ”Smatten” i Bassängen, bakom
gardinen. Fulla sopsäckar som inte ryms i papperskorgen tar ni med er. Skulle någonting spillas på
heltäckningsmattan, meddela detta via mejl till heidi.viman@kavlinge.se snarast möjligt.
Rökning och förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Pälsdjur får inte vistas i lokalen. Nötter, mandel och
starka dofter (t.ex. parfym och andra kosmetiska produkter) ska undvikas med tanke på att de kan vara
allergiframkallande. Fel och brister i lokalen (trasiga glödlampor och dylikt) ska meddelas via mejl till
heidi.viman@kavlinge.se snarast möjligt.
Vid eventuella skador/skadegörelse i lokalen kan du som hyresgäst bli ersättningsskyldig.

Teknik
För användning av dator, ljudanläggning med mera, se instruktion på plats i Bassängen eller i informationsbladet
”Mediasystem Bassängen”. Du som använder tekniken, tänk på att vi inte har någon tekniksupport på utrustningen i
lokalen och att det är absolut förbjudet att göra några ändringar i inställningarna av teknikanläggningen. Det finns 1
mygga och möjlighet att visa film eller lyssna på musik vid datorn.
För att koppla in en bärbar dator, finns det en VGA-ingång. Behöver ni en mini DP, bred Iphone/Ipad eller HDMI, får
ni antingen ta med det själva eller kvittera ut en sådan när ni hämtar nycklar.

Hyra
Hyra faktureras från bildningskansliet. Hyran beror på vilken avgiftskategori du som hyresgäst tillhör; förening,
företag, organisation eller privatperson, tillhörande Kävlinge eller annan kommun. Närmare information finns i
informationsblanketten om lokalhyror på www.kavlinge.se under Uppleva och göra, Boka lokal, Kulturlokaler.

Fritid och kultur
Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge
046-73 94 83 • heidi.viman@kavlinge.se • www.kavlinge.se/upplevaochgora

Bokning
För att boka lokalen gör du en bokningsförfrågan via hemsidan www.kavlinge.se/uppleavochgora, under Boka lokal,
Kulturlokaler. Vid frågor ta kontakt med Kontakt Kävlinge, tel. 046-73 90 00, e-post kontakt@kavlinge.se Via Kontakt
Kävlinge kan du också boka en visning av lokalen, om du är en ny hyresgäst.
Lokalen kan bokas alla dagar förutom tisdagar kl. 13.00-20.00. Måndagar och onsdagar-fredagar har Kulturskolan
musikundervisning i rummet intill och man får räkna med en del ljud därifrån mellan kl. 13.30-19.30.
Lokalen finns till bokning säsongsvis, efter att kommunens offentliga program i lokalen är lagda. Inför våren släpps
bokningarna 15 november och inför hösten 15 maj.

Nycklar och larm
Nycklarna kvitteras ut hos Kontakt Kävlinge på kommunhuset, Kullagatan 2. När du kvitterar ut nycklar, skriver du
samtidigt på dessa hyresregler och intygar att du läst informationen på detta blad. Återlämning av nycklar ska ske så
fort som möjligt efter uthyrningen till Kontakt Kävlinge. I nyckelknippan finns förutom nyckeln till ytterdörren och
Bassängen, även nyckel till teknikskåpet samt en uppställningsnyckel till dörrarna.
Kommunhusets och Kontakt Kävlinges öppettider: måndag 08.00-16.30, tisdag 08.00-17.00, onsdag 08.00-16.30,
torsdag 08.00-16.30 och fredag 08.00-15.00. Dag före helgdag, samt dag före midsommar-, jul- och nyårsafton, är
kommunhuset öppet 08.00-12.00, liksom fredagen efter Kristi Himmelsfärdsdag. Observera att det är särskilda
öppettider på sommaren, se www.kavlinge.se för information.
Kontaktuppgifter till Kontakt Kävlinge: Telefon: 046-73 90 00 Fax: 046-73 91 35 E-post: kontakt@kavlinge.se eller
kommunen@kavlinge.se
Larmet i Bassängen går på automatiskt alla dagar 22.00.

Om Bassängen
Programsal Bassängen är ett flexibelt rum för föreläsningar, teater och möten som ligger på Kvarngatan 17, 244 38
Kävlinge, i samma hus som Kävlinge bibliotek.
Lokalen är försedd med en blå heltäckningsmatta. I Bassängen finns 75 stolar, 14 smala bord (fyra personer kan sitta
vid ett bord), 6 bänkar för barn och 25 sittkuddar. Stolarna ska alltid vara kopplade med varandra när man har
biosittning. Detta på grund av säkerhetsskäl, ifall lokalen snabbt ska utrymmas. Max antal personer som får vistas i
lokalen är 75 personer.
I lokalen finns en storbildsskärm med mått 320 x 180 cm. Det är INTE tillåtet att spika upp något på väggarna eller att
hänga tavlor eller dylikt från gardinstängerna.
Belysning: i den stora delen av rummet, närmast duken, är belysningen indelat i sex sektioner. I den mindre delen av
rummet finns det dimmerfunktion på lamporna som går att rikta.
Lokalen nås via en egen ingång från gaveln på huset (OBS det är endast denna ingång som ska användas). Man kan
låna lokalens gatupratare för att annonsera sitt möte/evenemang utanför. Klädhängare finns utanför Bassängen.

Felanmälan
Kontaktuppgifter vid fel i lokalen efter kontorstider:
Fastighetsjour, Jourtid 16.00–07.00 vardagar, 00.00–24.00 helger
El: Emil Lundgren 0706-40 79 40. VVS: VIS 0706-98 53 71.
Securitas fastighetsjour 040-28 20 50. Alla frågor, även el och vvs ifall man inte skulle få svar vid ovanstående
nummer.

Öppettider i huset
Kävlinge bibliotek har meröppet alla dagar 08.00-22.00. Öppet med personal: måndag-tisdag 11.00-19.00, onsdagfredag 11.00-17.00 och lördagar 11.00-14.00 (endast i september - april). Vid helger särskilda öppettider, se
hemsidan www.kavlinge.se/bibliotek

