
Välkommen till Gillestugan! 
 

Vad roligt att du bokat eller funderar på att boka vår fina stuga! Vi hoppas att du ska 

trivas och få en härlig fest. 

För att underlätta både för dig och för oss har vi sammanställt en lista på vad som 

gäller i stugan. 

 

Innan uthyrning: 
 

❖ Det är stugvärden som avgör vem som ska hyra. Den som står uppskriven och har 

kontakten med stugvärden är också den som är ansvarig för aktiviteten i stugan. 

Det innebär också att den personen är betalningsansvarig om något går sönder. 

❖ Vi sköter det mesta av kontakten vid en uthyrning via sms. Där kommer 

bekräftelse, betalningsinformation och kod till dörren och larmet. 

❖ Stugan måste avbokas senast en månad innan hyresdatum, annars måste hyran 

ändå betalas. 

❖ Vid uthyrning disponeras stugan från kl. 10.00 uthyrningsdagen, fram till kl. 10.00 

dagen efter, om inget annan avtalas. 

❖ Det finns iordningställda parkeringsplatser i parken som får användas. Är man 

noga vid parkeringen får ca 15 bilar plats. Tänk dock på att det måste finnas 

utrymningsvägar, tex för brandkår och ambulans. När det är fullt i parken är det 

gatuparkering som gäller. Platserna vid Länsstyrelsen kan användas om man 

betalar en avgift. 

❖ Rökning i stugan är förbjudet. Det finns en askkopp på utsidan, som ska tömmas 

efter användning. 

❖ Alla dekorationer som används ska tas bort efter varje uthyrning. Det gäller 

blommor, björkris, konfetti, serpentiner och annat pynt. Det gäller även tejp på 

väggar. Häftapparat eller spik får absolut inte användas, varken på väggar 

eller bord! 

❖ Man får inte använda stearin, eller något annat, för att göra golvet halare. 

❖ Högtalaranläggningen ingår inte i hyran. 

❖ Värdesaker lämnas kvar i stugan på egen risk över natten. Man får inte övernatta i 

stugan. 

❖ Tänk på grannarna om festen drar ut på tiden. Sänk ljudet efter midnatt och be 

folk tänka på ljudnivån när de går. 

 

Efter uthyrning: 

❖ Du tar själv hand om allt återvinningsbart dvs glas, metall, kartong, papper och 

plast. Detta måste tas med och slängas på återvinningsstation, tex på Kampenhof. 

Övriga sopor läggs i plastpåsar i soptunnorna, komposterbart i brun tunna och 

brännbart i grön tunna. Var noga med soporna, är något fel blir du tvungna att 

komma tillbaka och sortera. Om allt inte får plats i soptunnan, måste du ta med 

det hem. 

❖ All städmateriel finns på stora toaletten. 

❖ Rengör bord och stolar och ställ tillbaka i lilla rummet. Var försiktig med borden, 



dels är de tunga och dels kan de vara lite luriga att fälla upp och ned. Det finns 

instruktioner i lilla rummet om hur borden och stolarna ska stå. Var noga med att 

nödutgången i lilla rummet är fri när ni är i lokalen. 

❖ Diska porslin och glas och ställ på plats i köket. Vill du använda diskmaskinen hör 

du av dig till stugvärden och får en kod till låset. Var noga med att tömma och 

rengöra diskmaskinen efter användning. Rengör spis, kaffebryggare och bänkar. 

❖ Golvet i stora salen ska torrmoppas och sedan tvättas med vatten. Var noga med 

att inte använda för mycket vatten, eftersom det är ett trägolv. Städa och moppa 

toaletterna och de övriga golven. 

❖ Städa av utanför stugan. Plocka bort fimpar, flaskor, marschaller och annat skräp. 

Du är också ansvariga för eventuellt skräp som dina gäster slänger längs vägen. 

❖ Kontrollera att inget är kvarglömt innan du går.  

❖ Meddela stugvärden om något gått sönder eller om elartiklar har trillat i golvet. 

Om det uppstått skador på möbler eller porslin ska Gillet ersättas till 

nyanskaffningsvärde. 

 

Tänk på att lämna stugan som du vill finna den! 

 
Är stugan inte i ordning när du kommer, så kontakta stugvärden direkt! Det gäller 

även om det är slut på papper, rengöringsmedel eller kaffefilter. Är stugan inte 

städad efter uthyrning måste du städa igen eller debiteras en extra avgift. 

 

Vi önskar dig en riktigt trevlig dag i Gillestugan! 
 

Uddevalla Folkdansgille    

Lena Elmberg, stugvärd   

 

 

Välkomna att kontakta oss! 

Mobil: 0735-016 306, 0735-115 551 

lena@elmberg.co 


