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Välkommen att hyra lokal i Markanhuset
Markan erbjuder både mötesrum eller aktivitetslokaler. Då det bedrivs verksamhet större delen av
veckan måste bokningsförfrågan ske direkt med personal på Markan. Tillgång till projektor,
projektorduk, wifi, enklare kök, vikväggar, bord, stolar, whitebord, musikanläggning mm. är möjligt i de
fall det sker i samarbete med Markans personal.
- Lokalerna är belägna på flera plan och kan bokas separat.
Lokalerna kan hyras av organisationer, d.v.s. föreningar, studieförbund, klubbar, samfund etc. och
passar utmärkt till mindre framföranden, konserter, studiecirklar, föreningsverksamhet, föreläsningar,
utbildningar, presentationer, styrelsemöten mm.
- Lokalerna hyrs inte ut till privata fester.
- Strikt drog- och alkoholförbud gäller alltid.

Taxor
Den stora salen på entréplan där bland annat café och scen finns är inte uthyrningsbar utan
eventuellt arrangemang där blir alltid ett samarbete ihop med Markan. Oavsett ålder är Markan öppna
för förfrågan om samarbete.

Stora salen, 2:a våningen

Förening:
85kr/tim

Övriga:
170kr/tim

- Max: 49 personer får vistas i lokalen

Bokning
Kontakta bokningsansvarig Rebecka Nilsson på:
Tel: 0451-26 71 37 / 0730-48 25 00
mail: rebecka.m.nilsson@hassleholm.se

Bra att veta om lokalen






Brandsäkerhet: Den information du behöver läsa finns i pärm på plats märkt ”SBA för
uthyrning” Var noga med att inte orsaka rök som kan utlösa brandlarmet.
Vid brandlarm är du som bokat ansvarig för att visa alla i lokalen till rätt samlingsplats. Se
instruktioner i ”SBA för uthyrning”
Du som hyr ansvarar för att ta hand om ev. sopor och sopsortera rätt.
Fönster i samlingslokalerna får inte öppnas.
Läs igenom allmänna regler för mer information.

Checklista när du lämnar Markans lokaler





Se till att inga fönster öppnats.
Se till att alla dörrar är låsta.
Se till att det är grovstädat och allt är så som när du kom till lokalen.
Glöm ej att larma på enligt instruktion på ”larmtag”. Den röda lampan ska lysa.
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Lokaler
Stora salen, entréplan

Stora salen, 2:a våningen
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Allmänna regler för bokning av Markan
1.

Lokaler och anläggningar får endast användas för i bokningsbeskedets angivna ändamål och
endast under angiven tid. Hyresgästen måste vara myndig (18 år) och är skyldig att rätta sig
efter de anvisningar som lämnas.

2.

Lokaler och anläggningar hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästens ansvar att slutligen
bedöma och själv ta ansvaret för att lokalen eller anläggningen lämpar sig för den verksamhet
förhyrningen avser. Minsta bokningstid är en (1) timme.

3.

Markans personal har rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera verksamheten i
lokalen eller anläggningen.

4.

Vid skada på lokalen eller anläggningen eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan
göras till Markans personal omgående. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdslöshet,
kommer ersättning för reparation av skadan att utkrävas av hyresgästen.

5.

En av hyresgästen utsedd ansvarig person eller ledare skall alltid finnas på plats under
hyrestiden. Den ansvarige svarar för att material, redskap, tillbehör och dylikt återställs till
anvisad plats eller till anvisad standardmöblering vid upplåtelsens slut. Dessutom skall den
ansvarig se till att grovstädning sker av använda utrymmen, att ljuset släcks, att vattenkranar
stängts av och att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Med grovstädning menas
att hyresgästen sopar av och plockar upp lösa föremål från golven och lägger i papperskorgar.
I vissa lokaler eller anläggningar finns speciella hyresregler som hyresgästen har att rätta sig
efter. Dessa skrivs alltid ut på bokningsbeskedet. Om hyresgästen förorsakar extra städning
av hyrd lokal eller anläggning debiteras den faktiska städkostnaden.

6.

Avtalet eller upplåtelsen får inte utan Markans godkännande överlåtas på annan eller sökas i
annans namn.

7.

Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, själv
inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. Det
åligger vidare på hyresgästen att se till att det i lokalen eller anläggningen inte vistas fler
personer än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta.

8.

Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ”intern”
ordning och vakthållning upprätthålls såväl inom som utomhus. Upplåtaren äger rätt att på
hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan
upprätthålla ordningen inom eller i anslutning till lokalen eller anläggningen. Hyresgäster skall
ta del av anläggningens brandskyddsarbete.

9.

Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen eller
anläggningen.

10.

Servering eller förtäring av alkoholdrycker får ej förekomma i lokaler som förvaltningen hyr ut
eller där förvaltningen bedriver verksamhet. Undantag härifrån kan göras av
förvaltningschefen vid särskilda arrangemang och/eller om tillståndsmyndighet, med stöd av
lagen om handel med drycker, lämnat tillstånd för servering av alkoholdrycker, eller inom
slutna sällskap i fest- och möteslokaler.

11.

Markan har rätt att ta ut depositionsavgift för nyckel, tagg eller kort. För nyckel, tagg eller kort
som kommit bort, debiteras kostnad enl. gällande prislista (gäller när den har kvitterats ut från
Markan).
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12.

Hyresgästen skall till fullo betala sina skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen eller
anläggningen får tas i bruk. Vid utebliven betalning skickas påminnelse enligt kommunens
policy varvid lagstadgad påminnelseavgift debiteras. I förekommande fall äger Markan rätt att
kräva förskottsbetalning för hyra av lokalen eller anläggningen.

13.

Avbeställning av bokade tider ska ske senast två veckor före genomförande, annars debiteras
full hyra.

14.

Markan fakturerar normalt i efterhand varje månad.

15.

Hyresavtalet kan upphöra att gälla omedelbart vid väsentligt avtalsbrott eller om hyresgästens
verksamhet bryter mot gällande lagstiftning.

16.

Vid arbetsmarknadskonflikt (strejk, lockout, etc.) brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut
av myndighet eller annan omständighet som inte parterna kan råda över och som innebär att
lokalen eller anläggningen inte kan brukas enligt avtalet, debiteras ingen hyra.

17.

Parkeringsföreskrifter skall efterlevas.

18.

I samtliga lokaler och anläggningar råder förbud mot narkotika, dopingpreparat och rökning.
Rökförbudet gäller hela området runt byggnaden Markan.

19.

I samtliga taxor med momsplikt ingår 12 eller 25 % moms.

Bötesavgifter
Avgifter tas ut för hyresgäster som inte följer ordningsregler och upplåtelseprinciper i samband med
nyttjande av anläggningar som är bokade genom Markan.

Orsak Avgift/tillfälle











Ej återställd materiel: 200 kr
Ej larmat på lokalen (en eller flera): 1 000 kr
Ljuset ej släckt: 200 kr
Öppna fönster (ett eller flera): 1 000 kr
Utlösning av brandlarm p.g.a. oaktsamhet: 3 000 kr
Utebliven grovstädning (tejp, muggar, snus m.m.) + Verklig personalkostnad
Kran eller dusch påslagen: 200 kr
Otillåtet nyttjande av anläggning över bokad tid: Hyresavgift + 500 kr
Sönderslagen materiel: Verklig kostnad + 300 kr
Vid förlorad nyckel: 500kr

Kultur- och fritidsförvaltningen
Markan, T4-området
Wendesvägen 2, 281 52 Hässleholm
0451-26 71 38 el. 0451-26 71 39

