
Information vid hyra av Råhultsstugan 
Stugan är handikappanpassad. Stugan är anpassad för ett sällskap om 
35 personen. Alltså porslin och stolar.

Hyra 
Dagshyra 600:- (07.00-21.00) 
Vid övernattning tillämpas dagshyra per påbörjad dag 07.00 plus 20 kr per person. Exempel fredag till lördag 
dagshyra x 2 = 1200:- plus 20 kr per person. Exempel 2, fredag till söndag dagshyra x 3 = 1800:- plus 20 kr 
per person x 2. För bokning och mer information kontakta oss på: rahult@equmeniakyrkanjonsered.se

Kök
Stugan har ett fullt utrustat kök med matlagningsmöjligheter. I köket finns: spis, ugn, diskmaskin, kyl/frys, 
vattenkokare och kaffebryggare. Diskmaskinsmedel samt handdiskmedel ingår i hyran. Kaffefilter ingår ej.

Toalett & dusch
Handikappanpassad dusch och toalett finns. Toalettpapper, papper och handtvål ingår i hyrestillfället.

Vattenkvalitet
Vattnet på Råhult kommer från borrad brun. Vattnet är testat och tjänligt men har en gul ton. Skall man 
servera bordsvatten vid måltid är man fri att ta med eget vatten om så önskas.

Husdjur 
Det är inte tillåtet för husdjur att vistas i lokalen pga. allergiker. Om så förekommer äga hyresvärden rätt att 
debitera hyresgästen kostnaden för extern städfirma och sanering.
 
Rökning 
Rökning är inte tillåten inomhus. Om så förekommer äga hyresvärden rätt att debitera hyresgästen 
kostnaden för extern städfirma och sanering.

Fotbollsplan
Fotbollsplanen tillhör Råhultsstugan och yppar sig för lek och aktiviteter. Ytan är också bra att ställa upp tält 
på.

Vindskydd 
Det finns 3 st vindskydd tillhörande Råhult. Dessa kan nyttjas och ingår i dagshyran. Det finns ett vindskydd 
vid sjön men det tillhör Bohusleden. Därmed kan det vara andra övernattningsgäster på området då det är 
en allmän plats.
 
Eldning 
Runt ikring området finns flera eldstäder som går bra att elda i. Kolla upp innan om eldningsförbud råder! 
Medtag egen ved. 

Sopor 
Avfall och sopor slängs nere i kyrkans avfallstunnor. Jonseredsvägen 11.

Städ 
Städning ingår inte i hyran utan utförs av hyresgästen. Följ anvisningar i städutrymmet.
Om inte städningen utförs på ett tillfredställande sätt, äga hyresvärden rätt att debitera hyresgästen 
kostnaden för extern städfirma.

Skador 
Skador/skadegörelse som uppkommit vid hyrestillfället ansvarar hyresgästen för.

Nycklar och larmkod överlämnas efter överenskommelse.
Genom erlagd betalning av hyresavgiften acceptera hyresgästen föreskrifterna i detta 
dokument.
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