
Hyresvillkor 2022 Birgerstugan Agnbäck

Dygnshyra: 750 kronor (inkluderar 4 vuxna personer, 50 kr/person därutöver, max 8 personer)
Midsommar (fredag-söndag) 1000 kr/dygn
Dagshyra 500 kronor (utan övernattning) Gäller tider mellan 8-22 för familjeträff eller annat.
Möte ex.2-3 timmar på kvällstid när inget annat är bokat 300 kronor.

Incheckning efter 14,00, utcheckning före 12,00. Enligt överenskommelse med ansvariga nedan.

Färskvatten finns nu i kranen (endast kallvatten) testat och godkänt som dricksvatten.

Toalett utomhus uppe vid parkeringen, toalettpapper finns men ta med dig för säkerhets skull.

Ta med dig innonhusladdor om du vill då det fina stengolvet i köket kan bli kallt att gå på.
Utrustning i stugan: 4-5 bäddar (1 st 1,20 säng, 1 st utdragssäng med två bäddar, 1 st
resårmadrass uppställd mot väggen i sovrum att sätta i t.ex. kök eller vardagsrum).
Kylskåp, frysskåp, spis, ugn med två plattor, kaffebryggare, vattenkokare, en liten radio med
cd-spelare, grytor, gratängform, elvisp, våffeljärn, matlagningsbestick, några diskhanddukar,
porslin och bestick till ca.8 personer, vedeldad spis med ugn, 1 element i sovrum
Täcken och kuddar för 4 personer finns.
Påslakan, lakan och örngott, handdukar får ni ta med er själva.

Det är väldigt dålig mottagning på mobilnät vid stugan men det är ingen prioritet för det.

Städning: Utförs av er som hyr, städmaterial finns. Ej fullgjord städning debiteras 1000 kr

Övrigt att iaktta: Eventuella skador eller borttappad nyckel ersätts fullt ut av hyresgäst

Var aktsam med stugan, bilder, tavlor och böcker som ingår i Birger Svenssons anda (grundaren
av Monarkfabriken i Varberg) och förebilden till denna plats och stugan som varit dåtidens
tvättstuga vid sjön för barnkoloni.

Området kring stugan är även allmän plats och upplåts som badplats, grillplats, övernattning i
vindskydd m.m.

Bokningstelefon nummer: 076-0468751 skicka meddelande via sms eller ring.

MED HÄNSYN TILL VÅRA GRANNAR BER VI ER ATT HÅLLA LÅG LJUDNIVÅ EFTER KL.23 DAGL.

VÄLKOMNA att boka Birgerstugan, kanoter, vindskydd. BETALNING via swish: 1232529931.
Kungsäter/Gunnarsjö bygdelag    Hemsida: www.kungsatersbygden.se www.kungsjolederna.se

http://www.kungsatersbygden.se
http://www.kungsjolederna.se

