Brand- och ordningsregler vid hyra av Vita huset
Vita huset är ett kulturhus som inte går att ersätta. Därför är det nödvändigt med aktsamhet vad gäller
brandfaran. I huset är brand- och inbrottslarm installerat. Brandlarmet är utfört med rökdetektor varför
försiktighet med rökutveckling måste iakttas. Larm går till väktare. Om hyresgäst har orsakat rökutveckling
kommer kostnaden för eventuell väktarutryckning att debiteras hyresgästen.

Brandregler
1. Marschaller ska placeras utomhus på särskilda hållare eller direkt på marken. De får inte ställas på
trappan eller på trappräcket. Tända marschaller får inte lämnas kvar ute efter tillställningen.
2. Grillning ska ske utomhus och på särskilda grillanordningar.
3. Hyresgästen ska i förväg orientera sig om utrymningsvägarna – de får inte blockeras.
4. Rökning är inte tillåten inomhus.
5. All form av rökutveckling i effektskapande syfte får inte ske.

Ordningsregler
1. Aktsamhet ska iakttas med befintliga möbler och övrig utrustning som finns i Vita huset.
2. Vita huset ligger inom hörhåll från privatbostäder. Ljud som av boende i närheten av Ekbacken kan
uppfattas som störande ska därför undvikas efter klockan 23.00 och helt upphöra från klockan
01.00. Musik från dansbanan ska av samma anledning helt upphöra klockan 23.00.
3. Vita husets hyresgäst har rätt att parkera bilar utanför huset. Om andra aktiviteter pågår samtidigt i
parken ska hänsyn tas till dessa.
4. Städutrustning finns i städskrubben i lilla rummet bredvid köket. Städinstruktion finns uppsatt på
väggen i köket. Vita husets värdinna inspekterar lokalerna efter varje hyresgäst. Om städningen inte
är tillfredsställande kontaktas hyresgästen som antingen städar själv eller betalar för
kompletterande städning.
5. Fönsterluckor och ytterdörr ska vara stängda och låsta när huset inte är under uppsikt.

Övrigt
1. Uthyrning får endast ske till person som fyllt 25 år. Vid uthyrning till omyndig person ska målsman
stå som uthyrare och vara närvarade under hela tillställningen och se till att gällande ordningsregler
följs.
2. Enligt gällande brandregler får högst 60 personer inrymmas i lokalen.
3. Nycklar till Vita huset utkvitteras och återlämnas enligt överenskommelse med uthyraren.
4. Vid eldning i öppna spisen måste särskilda instruktioner följas. Tända marschaller eller ljus får
placeras i öppna spisen.
5. Den ansvarige hyresgästen ska personligen vara närvarande vid tillställningen.
6. Ansvarig uthyrare av Vita huset nås på telefon 070 – 685 29 00, eller på e-post;
bokning@milstolpen.org.
Bekräfta mottagandet av ovanstående ordningsregler och returnera till Österåkers hembygds- och
fornminnesförening, Box 606, 184 27 Åkersberga. Det går även bra att bekräfta på e-post till
bokning@milstolpen.org att du tagit del av ovanstående.
Jag har tagit del av ovanstående och förbinder mig att följa gällande regler:

…................................................................................................ Uthyrningsdatum: ………………………

