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Information, allmänna villkor och kontrakt för uthyrning av C4SS 
klubbhus 

 
Allmänt 
C4SS Segelsällskap vill ge Åhusbor med flera, möjlighet att hyra en stor festlokal i en 

fantastiskt fin miljö. C4SS’s klubbhus ligger alldeles intill ån med en fin vy över Åhus hamn 
med alla restauranger längs med kajen. Närmare 100 segelbåtar ligger vid bryggorna som 
är anslutna direkt till klubbhuset. 
 
Detta är en miljö vi värnar om. Vi är naturligtvis också måna om att våra grannar och våra 
seglare (medlemmar såväl som gäster) fungerar bra tillsammans med våra gäster som hyr 
klubbhuset. För att minska risken för störningar begränsar vi därför uthyrningen 
förhoppningsvis till mer moget firande. 

Vem kan hyra C4SS klubbhus? 
 

• Medlem 
Som medlem är man känd i klubben och känner förhoppningsvis därmed ett extra 

ansvar för våra grannar, seglare och klubbhus. Därmed sätts mindre begränsningar 

för uthyrningen. 
Begränsningar: Fester som av ”natur” har en benägenhet att spåra ut, t ex svensexor, 
möhippor. 

• Privatperson 
Privatpersoner kan hyra för arrangemang i stil med bröllop, jämna födelsedagar 
från 40 år och uppåt, andra lugna tillställningar som avtackningar, 
disputationsmiddag, konfirmation, barnkalas, o dyl. 

• Företag eller förening 
Exempel på tillställningar: avtackningar, arbetsrelaterade möten, kick-off, 
konferensmiddag etc. 

 

Kostnad 
 

Medlem  
   Dygn (t ex fredag em – söndag fm)   4 000 kr  
   Dag       2 000 kr 
   4 tim          1 000 kr 
 
Övriga (privatpersoner och företag) 
   Dygn (t ex fredag em – söndag fm)   9 000 kr 
   Bokningsavgift (delbetalning)   1 000 kr 
   Dag       3 000 kr 
   Tillägg förlängd tid                    500 kr 
 
Dagshyra innebär att klubblokalen är disponeras tidigast från kl 7.00 och senast till kl 21.00 
samma dag som evenemanget samt att fullständig städning skall vara klar samma dag. 
 
Dygnshyra innebär att klubbhuset blir tillgängligt klockan 12.00 dagen före samt att 
fullständig städning skall vara klar 16.00 dagen efter evenemanget. 
 
Tilläggshyra Tidigare/förlängd tillgång till lokalen, eller om städning inte sker inom 

angivna tider. 
 
Hyra för medlem är lågt satt, därför står medlemmen för städning både före och efter 
evenemanget. Vi kan naturligtvis förmedla en städning om det är önskvärt. 
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För att få medlemspris måste ett av följande alternativ vara uppfyllt: 
• Vara medlem och har en bryggplats 
• Varit medlem i 3 år 
• Varit medlem i 1 år vid bokningstillfället samt varit aktiv inom klubben 

 
Medlemmens förmån får inte användas för uthyrning till tredje part! Det innebär i sin tur att 
en medlem som hyr är också den som arrangerar och ansvarar för tillställningen. 
 
 

Information och Allmänna Villkor 
1. Den som hyr klubbhuset ansvarar för att Allmänna Villkor och Åtagande för 

Hyresgästen följs. 
2. I uthyrningen ingår C4SS klubbhus förutom klubbrummet. Följande ingår: Kök, 2 

toaletter, dusch, festlokal och tillhörande veranda samt terrassen som är ansluten 

till klubbhuset. 
3. Hela klubbhuset, terrassen och angränsande trädäck är rökfria. 
4. Det finns 4 stycken brandsläckare i klubbhuset. En i hallen direkt till vänster när 

man kommer in, en i köket, en i verandan och en i klubbrummet. 
5. Marschaller eller ljuslyktor skall placeras i marschallhållare som finns i köket. 
6. Grillning får ske om överenskommelse är gjord med uthyrningsansvarig. Grillning 

skall då ske på anvisad plats. 
7. Det är förbjudet att skjuta fyrverkeripjäser från klubbens område. 
8. Musik får gärna spelas i för omgivningen måttlig ljudstyrka och skall avslutas senast 

01:00. Eventuell dans skall ske på verandan eftersom ytskiktet i stora lokalens golv 

är känsligt. 
9. Hyrestagare ansvarar för att gäster inte uppträder störande för omgivningen. Tänk 

på sovande besättningar i båtarna. 
10. Gästbåtsbesättningar och medlemmar har också tillgång till toaletter och dusch. 
11. Besiktning och godkännande av lokalen och inventarier sker omedelbart före och 

efter aktuell uthyrning tillsammans med uthyrningsansvarig 
12. Väsentlig förändring och ommöblering av lokalen skall godkännas av 

uthyrningsansvarig. Vad gäller tavlor m m som finns i klubblokalen, vill vi gärna att 
de sitter kvar. 

 
 

Åtaganden för Hyresgästen 
1. Grovstädning utomhus skall göras direkt efter evenemanget. 
2. Toaletter och dusch skall vara grovstädade senast 09.00 dagen efter 

evenemanget. 
3. Hyrestagare ansvarar för att eventuella reparationer utförs omgående dagen efter 

evenemanget. 
4. Vid eventuell ommöblering skall bord och stolar åter placeras i det stora rummet, 

med de rektangulära borden i den övre delen och de runda borden samt 
caféstolarna i den nedre (verandan). Se måttskiss nedan. 

5. Sopor och avfall samt övrig utrustning som inte tillhör C4SS skall vara borta senast 
16.00 dagen efter evenemanget. 

6. En komplett städning skall vara klar senast 16.00 dagen efter festen. Tänk på att 
detta även inkluderar utomhus, ölflaskor m m. 

7. Om ni använder er av tredje part, t ex catering- eller städfirma, se till att de också 

har läst igenom relevanta delar av ”Information, Allmänna villkor och Kontrakt för 

uthyrning av C4SS klubbhus”. 
 
Vi anlitar städfirman ”Ledig Personal i Sverige AB”, Bengt Engström, inför uthyrningar där 
städning ingår (dvs uthyrning till icke-medlemmar). Om ni önskar boka samma städfirma 
för städning efter evenemanget, kan ni göra det på tel 0733-667070. 
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Lokalens mått 
 
 
 
I det västra rummet (upp, till höger på skissen) finns 5 extra bord (rektangulära) som kan 
användas vid behov. De ska i så fall ställas tillbaka efter evenemanget. 
 

Bordens mått 
Rektangulära bord: längd 180 cm, bredd 80 cm, höjd 74 cm. 
Runda bord: diameter 119 cm, höjd 70 cm.
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Avtal 
 
Jag/Vi önskar hyra C4SS klubblokal. Jag/Vi har tagit del av och accepterar ovanstående 

åtaganden och allmänna villkor. 
Faktura skickas till nedanstående adress cirka 4 veckor innan aktuell uthyrning. Hyran 

skall vara betald innan aktuellt hyresdatum. 
 
 
 
Datum för uthyrning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hyrestagare Uthyrare C4SS 
 
 
 
……………………………………………………………… ……………………………………………………………... 
Namnförtydligande: Namnförtydligande: 
 
 
 
 
Ort och datum: Ort och datum: 


