
BARNKALAS HOS NÄSETS SK.
Från våren 2017 erbjuder vi våra medlemmar att anordna barnkalas med tillgång till 
våra faciliteter! 

Kostnad för att hyra Ehrenborg: 700 kr. 

Som medlem kan du kan hyra vår lilla plan, Ehrenborg, vid tid den är ledig, och om 
klubbhuset är ledigt samtidigt så ingår det utan kostnad. 
En timme på Ehrenborg och två timmar i klubbhuset ingår i hyran. Samt lite tid för 
att ställa iordning innan och städa efteråt. Totalt max 5 timmars utnyttjande, varav 
max 3 för kalas. 

Även för dig som kanske inte vill ha ett fotbollskalas så erbjuder vi en fantastisk le-
kyta ute och bra yta inomhus! :) 

Vårt barnkalas-erbjudandet vänder sig till alla våra medlemmar och gäller för kalas 
upp till ca 12-års ålder. 
Den som bokar måste ha barn som är medlem i vår förening och barnet som kala-
set ska vara för ska vara medlem. 

Regler för hyra finns på separat bokningsbekräftelse. 

Syftet med att hyra ut Ehrenborg är främst att ge våra medlemmar den servicen det 
innebär att kunna ha stora kalas med många barn i vårt närområde. 
Det innebär också att vi drar vårt strå till stacken mot utanförskap som barnkalas 
kan innebära då man inte tycker att man kan bjuda alla. Här kan man det! :) 

Stora klubbhuset ingår och det köksmaterial som finns där samt stora salen. Du 
som hyr ser sen till att klubbhuset och området utanför är i bra skick när du lämnar, 
städat och iordningställt. 
Du lånar larmkort av någon ledare i ditt barns lag, vid problem med det, så hör du 
av dig till vårt kansli. 

Vi ser fram emot att ni som medlemmar kan utnyttja vår fina anläggning på ytterli-
gare sätt som gynnar vårt område och våra barn! 

Hör av dig till  
Daniel på kansliet: kansliet@nasetssk.se tel: 0707-587277 eller till  
David: david@nasetssk.se tel: 0709-393368 för ledighetskontroll och bokning. 

Varmt välkomna att boka för roliga kalas! 

Styrelsen, Näsets SK.



Bokningsavtal för barnkalas hos Näsets sk. 

Kalaset äger rum den:.......................................... Kostnad: 700 kr. 

I bokningen så ingår en timmes användning av Ehrenborg Arena enligt överenskommen 
tid. 

I bokningen ingår också två timmars användning av stora salen samt en timme innan och 
en timme efter för för- och efterarbete. 

Köket och allt material som finns där får användas, och ska lämnas i samma skick som det 
var. 

Innehåll i kylskåp och frys får ej användas, dock får skåpen självklart brukas. 
Stora salen, Ehrenborg, utemiljö samt hall och trappa ska lämnas i bra skick. 
Sopor ska lämnas i återvinningen ute vid vägen och brännbara sopor ska tas med hem. 

Lokalen ska städas enligt dokument som sitter på dörren till handikapptoaletten. 
Golv i stora salen ska rengöras och våttorkas, resten av golven ska sopas och våttorkas 
om behov finns. 

Hyrestagaren förbinder sig att nyttja lokaler, inventarier samt andra i lokalerna befintliga 
saker varsamt. 

Hyrestagaren förbinder sig att ersätta eventuella skador på de samma som orsakats av 
oförsiktighet från hyrestagarens sida. 

Uthyraren (föreningen) ansvarar under inga omständigheter för personskador som orsa-
kats vid bruk av våra lokaler, inventarier eller andra i lokalerna befintliga saker. 

Om ej städning är utförd enligt ovan så debiteras en extra kostnad på 1000 kr för städ och 
iordningställande. 

Betalning av lokalen ska ske enligt överenskommelse mellan båda parter. Dock senast 10 
dagar efter genomfört kalas. 

Göteborg den…………..

 
Näsets sk genom: ……………………………………………

Hyrestagare: ………………………………………………….


