GRUVVIND
Uthyrningsregler
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Gruvvinden: Den gamla kross och sorteringslokalen för Kopparmalm med 180 m och högt i tak.
Huvudentrén på norra sidan som samtidigt är förstuga till ”Gustafsgruvan”, där har alltid våra Guider tillträde i samband med sina guidnings
turer därför skall ”förstugan” lämnas fri från all sorts bråte för fri passage till Gruvan.
Entréerna är väl anpassade för alla.
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Samlingssalen är 130 m inkl. Scen,(30 m )är ej värmeisolerad och kan bara användas undertiden Maj------September,
Utrustad med Luftvärme pumpar, som kan hålla en behaglig temperatur och bra elektrisk belysning med dimmer.
Lokalen är godkänd för 150 personer.
Köket är godkänt av Miljö och Hälsoskydd utrustat med Elspis, Stor Ugn, Kyl, Frys, Micro, Diskmaskin,
Servis & bestick för 100 personer.
Delar av Porslinet förvaras i vagn under Scen av både praktiska och utrymmesskäl.
Bord, Stolar finns för c:a 100 Personer (inga Dukar).
Städutrustning i särskilt utrymme finns.
Särskilda städregler för ekgolv i städmaterial rummet.
Ute på gården vid östra och södra sida finns fasta bord och säten för c:a 25 personer.

Uthyrningspriser
Helgdag/Kväll från kl.900 till kl.1400 påföljande dag (ingår alla lokaler med inventarier och utrustning).

2000 Kr

Kan i vissa fall om lokalerna är lediga tillåtas påbörjas vissa förberedelser dagen före.
Om lokalerna hyrs flera dygn i sträck sänks hyran efter andra dygnet till (per dygn).

1500 Kr

Önskas städning utförd medför detta en kostnad.

1000 Kr

Vid onormal städning tillkommer.(ex. Leriga& kladdiga golv)

800 Kr

Hyresgästen tar själv hand om städning i kök & disk samt återvinningsmaterial och restsopor till någon av kommunens
Återvinningsstationer.
Påsar för restsopor kan tillhandahållas ICA Björnänge och även avlämnas där.
Fast ljudanläggning finns inte!

Våra kontaktpersoner vad gäller Gruvvind är:
Christer och Pia Kristiansson

Björnänge 141 83013 Åre

Tel. 0647-32079

070-6812579

Roger och Ulla Wiklund

Björnänge 147 83013 Åre

Tel. 0647-32066

073-0402689

Önskas Guidning ring:
Tel: Ordf. 0647-50618

Ethel

Tel. 0647-32398

Kassör. 0647-32398 070-3736398

Reception (Sommartid). 0647-32070

Servering. 0647-32188

