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Bokningsregler för Ästad 4H-gård 
Följande gäller för Hyresgästen: 

- I god tid före ankomst (minst två veckor) ska Hyresgästen kontakta 4H-expeditionen och komma 

överens om tid för ankomst samt övriga detaljer. 

- Tid för ankomstdagen är tidigast kl. 13.00 och tid för avresedagen senast kl. 11.00. 

- Byggnaden ska städas enligt uppsatta regler och medskickat städschema, annars debiteras 

Hyresgästen för städning. 

- Våra lokaler är rökfria. Husdjur är inte tillåtna inomhus. 

- Försummelse och skadegörelse som förorsakats av Hyresgästen* på fast eller lös egendom debiteras 

Hyresgästen med nyvärde. 

- Sänglinne och handduk/badlakan medtages, sovsäckar är ej tillåtna på grund av brandskydd. 

- Hyra av kanoter och SUP-brädor: 250 kr per kanot/SUP-brädor och dag.  Flytvästar, paddlar och 

diverse kringutrustning finns samt ingår. 

- Hyra av kanoter och SUP-brädor boards bokas via bokningssystemet i samband med bokningen av 

gården. Vaktmästaren informerar vid ankomst, för instruktion ang nycklar, flytvästar & paddlar. 

- Genom att ni genomför er bokning via vårt bokningssystem har Ni medgivit att Ni tagit del av vår 

Bokningsfolder där även vår Brandföreskrift står med, de regler som står i detta dokument 

(Bokningsregler Ästad) och informationen samt de åtaganden som står i Städschema.   

Följande gäller vid återbud: 
Vid hyra 1-6 dagar i sträck: 

- När återbud lämnas senast 1 månad före utsatt hyresperiod debiteras ingen hyreskostnad.  

- Vid återbud senast 2 veckor före utsatt hyresperiod debiteras halva grundhyran. 

- Vid återbud senare än 2 veckor debiteras hela hyran.  

- Eventuell återbetalning av redan inbetalad hyra sker inom 30 dagar från avbeställningsdagen.  

Vid hyresperiod längre än 6 dagar gäller särskilda regler. Kontakta 4H-expeditionen. 

Force majeure: 
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i 
leveranser eller andra omständigheter utanför Uthyrarens kontroll, berättigar Uthyraren att häva 
avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.  
 

Betalningsvillkor: 
Betalningen för hyran och eventuella tillägg förfaller till betalning inom 14 dagar från fakturans 
datum, dock senast 14 dagar före hyresperiodens början. Betalas inte hyran och eventuella tillägg är 
bokningen inte bindande för Uthyraren. Om hyresgästen inte fullgjort betalningen senast på 
förfallodagen har Uthyraren rätt till ersättning för betalningspåminnelser (från 60kr) och 
inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.  
 

*Med Hyresgästen avses denne själv, dess deltagare och besökare m fl. 

 

Genom din bokning är du med och bidrar till vår fantastiska verksamhet för barn och unga runt om 

i Halland. Tack för din bokning, du och din bokning betyder mycket för oss! 
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Brandföreskrifter 
MAXIMALT PERSONANTAL 
Antalet sovande per våningsplan får inte överstiga antalet befintliga sängar. I samlingssalen i källaren får 

samtidigt vistas max 30 personer. I övrigt rekommenderas ett maxantal på 50 personer per våningsplan. 

GRUPPLEDARE 
Varje grupp måste ha en gruppledare. Denne måste alltid veta det exakta antalet personer som befinner sig i 

byggnaden. Om gruppledaren lämnar byggnaden (utan att hela gruppen gör det) skall ansvaret som 

gruppledare delegeras till annan person. Obs! Det är gruppledarens ansvar att samtliga deltagare får del av 

denna information. 

INFORMATION 
Vid första möjliga tillfälle att samla gruppen skall gruppledaren informera om:  

- NÖDUTGÅNGAR 
2 på övervåningen, 2 på entréplan och 2 i källaren.  

 

- BRANDDÖRRAR 
Branddörrarna är till för er säkerhet! Självstängande branddörrar till sovrum och mellan våningsplan 

får inte ställas upp! Köksdörrarna är uppställda med magnet och stängs av sig själv när 

utrymningslarmet löser ut.  

 

- BRANDREDSKAP 
Brandsläckare finns på övervåningen vid dörren till trappan, på entréplan  

i köket och i gången mot den tillgänglighetsanpassade toaletten, i källaren i rummet med torkskåpet 

och i samlingssalen. Informera även om hur de används!  

 

- ÅTERSAMLINGSPLATS 
Återsamlingsplats är parkeringsplatsen som är utmärkt med en skylt. Dit ska alla bege sig i händelse av 

en utrymning. 

UTRYMNINGSLARM 
Du måste ringa 112 vid nödfall. På gården finns ett heltäckande utrymningslarm. Larmet är inte vidarekopplat 

till räddningstjänsten. Detektorer finns i samtliga rum. Vid ankomst ska hyresgästen informera sig om hur 

larmet fungerar, samt vilka åtgärder som krävs vid larm. Information finns på väggen bredvid larmcentralen – i 

kontoret – samt i en pärm ovanför larmcentralen. 

 

 

 

 

 

Frågor 
Har ni frågor eller funderingar kring informationen i detta blad, kontakta vaktmästare 0340-460 10 alt. 0725-12 

15 05 eller 4H:s expedition 0725-12 15 02 


