TACK FÖR ATT DU BOKAT BURATINO!
Vi på Buratino älskar enkelheten. Därför har vi valt bort krångliga betalningsrutiner såsom
bankgiro och OCR- nummer. Istället betalar du allt med SWISH!
För att bekräfta bokningen du nyss gjorde betalar du in 1000 kronor i bokningsavgift!

SWISH-NUMMER: 1236274625
Så snart detta är inbetalt är bokningen bekräftad. Ingen bokning är bekräftad innan ni
betalt bokningsavgiften.
Senast 2 veckor före ert bokade datum skall resterande pengar betalas. Om ni inte
betalar in resterande kostnad i tid riskerar ni att bli av med ert bokade datum samt att
förlora bokningsavgiften.
Varken bokningsavgift eller slutbetalning är återbetalningsbar.
Fyll i namn, bokningsdatum samt epost i meddelandefältet. Detta gäller både
bokningsavgift samt slutbetalning.
Buratino förbehåller sig rätten att neka personer att hyra utan ytterligare motivering.
Behöver ni kvitto på betalningen för bokföring? Inga problem! Meddela bara oss detta så
skickar vi kvitto på mailen så fort slutbetalningen är inne!
På www.buratino.se kan ni läsa mer om vad vi har att erbjuda samt prisuppgifter. Vi ser
fram emot att ha er här!
Med vänlig hälsning,
Mattias Bergendahl
Partner & Teaterdirektör
0703-28 87 14
mattias@buratino.se
Torpagatan 2
416 74 Göteborg
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RUTINER INFÖR UTHYRNINGEN
När du bokat Buratino och betalt är allting klart.
1 vecka innan ni hyr kan ni antingen ringa, smsa eller maila till oss. Då bestämmer vi en
tid och datum som passar både oss och er för överlämning av nyckel samt genomgång
av teknik, utrustning, diskmaskin och var saker och ting står.
I uthyrningen av paket silver ingår följande tänk på att antalet kan variera och det
bara är ett ca antal. :
75 st
4 st
14 st
4 st

stolar
runda bord med en diameter på
rektangulära bord på
runda stå-bord med en diameter på

125 cm
60 cm x 160 cm
50 cm

3 st
6 st
2 st
1 st
1 st
1 st

kaffekokare
karaffer
termosar
kylskåp
industridiskmaskin
dammsugare

Tänk på att det inte är tillåtet
att ta med eget ljud till
Buratino!

9 st
3 st

toalettrullar
hand-pumptvål
diverse städprodukter

I uthyrningen av paket guld utöver det som ingår i silver ingår följande:

1 st

Komplett PA-system (ljudanläggning) för anslutning till dator eller

2 st

telefon.
Mikrofoner

1 st

Komplett ljusrigg för tema-belysning, dans, middag eller
scenframträdanden.
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ÖVRIGA TJÄNSTER VI ERBJUDER
STÄD
Boka städ via oss! Vi erbjuder följande för ett fastpris:
Damsugning och våttorkning av alla golvytor. Damma av och torka alla bänkytor,
fönsterbrädor, dörrar, väggar och biostolar.
Städning av toaletter, kylar, kök.
scenen städas grundligt och eventuella bi-ytor.
Vi ansvarar inte för sopor, disk och att möbler återställs. Du måste torka av
borden innan dom ställs tillbaka
FASTPRIS, SE PRIS PÅ HEMSIDAN

PORSLIN
Vi hyr ut porslin till 75 personer. I detta ingår följande:
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

st
st
st
st
st
st
st
st
st
st

Ölglas / Vattenglas
Vinglas
Muggar
Tallrikar
Assietter
Djupa skålar
knivar
gafflar
Stora skedar
små skedar

FASTPRIS, SE PRIS PÅ HEMSIDAN
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RUTINER FÖR STÄD
Vi hoppas att du som hyr här kommer få det supertrevligt! En stor grej när det gäller
trivsel är att det känns städat och fräscht! Därför har vi gjort en lista som hjälper dig att
lämna det snyggt till nästa hyresgäst så dom får det lika fint och bra som du har fått det!
Här är några punkter och vi vill gärna att ni bockar för allt när det är utfört. När ni känner
er helt klara för att lämna lokalen vill vi att ni skriver under detta papper så att vi vet att ni
har läst allt!
STORA SALEN
•

Damsug hela salen, gäller även gradäng och scen. tänk på att man kanske får lyfta på
tyger osv. Tänk på att det finns utrymmen bredvid scenen och i hörnen, under stolarna
i gradängen och vid sidan av skåp.

•

Plocka bort allt skräp. burkar, tomma glas, dekoration osv. det kan ha rullat in under
skåpen och bakom scen osv.

•

våt-torka scenen grundligt. är det klibbigt kanske man får göra det två gånger.

•

torka av fönsterbräda och räcken.

•

Använd skurmaskinen i korridor och HELA stora salen så allt verkligen försvinner från
golven. Glöm inte tömma maskinen efter er.

HALL & KÖK
•

Gör likadant som i stora salen, damsug först. Sedan våttorkar ni ytor som är svåra att
komma åt. tex köksgolv, hörnen, under barstolarna och fotstången osv.

•

Torka av alla bänkytor.

•

Gör rent kylen / kylarna efter er.

•

Torka rent eventuella fotavtryck på väggar.

•

Starta en maskin disk och se till att kaffekokare och andra kökstillbehör är rena.

•

Gör rent spis osv efter er.

•

Kör skurmaskinen på det Svarta golvet. Ej inne i köket.
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GARDEROB
•

Damsug golv Våt-torka för hand.

TOALETTER
•

Tvätta toaletter och porslin

•

Släng allt papper och skräp.

•

Torka av väggar och gör rent pissoar.

•

Fyll på med ”Lukta gott” tablett i pissoar.

•

Våt-torka noggrant golv och bakom toalett för hand.

OBS Det är absolut förbjudet att slänga / lämna sopor vid
kyrkans soprum. Dessa får ni ta med er hem eller åka förbi en
återvinningscentral. Buratino AB Tillhandahåller ej någon egen
sophantering. Det är alltid du som hyrestagare som ansvar för
att soporna är borta från lokalen. Hittar städaren fler sopor
kommer dessa ställas utanför dörren och du behöver hämta
dessa.
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RUTINER FÖR DISKMASKIN
FÖRBEREDELSE AV DISKMASKIN
1.

Vrid vredet längst till höger på maskinen till |. En grön lampa tänds.
(Maskinen skall starta, vatten fylls på och värms upp. detta tar några minuter
den fyller även upp diskmedel & torkmedel själv.)

2.

När grön lampa nummer 2 lyser är maskinen uppe i arbetstemperatur. (går
även att starta tidigare men garanterar ej ren disk)

START AV DISK
1.

Öppna luckan

2.

Skjut in diskkorg med smutsdisk och stäng luckan. Skölj av eventuella
matrester
innan!

3.

Välj diskprogram.
|. = 2 min
||. = 3 min
|||. = 4 min

4.

Vrid vredet du startade maskinen med ett halvt varv åt höger. till
Startsymbolen (återfjädrar) och en diskning påbörjas.

5.

Upprepa upp till 7 diskar då vatten behöver bytas.

EFTER AVSLUTAD DISK OCH VID BYTE AV VATTEN
1.

Öppna luckan och dra ut det runda, vita plaströret och sedan stäng luckan.

2.

Vrid vredet du starta maskinen med till vänster, läge urpumpning.

3.

När det är klart, sätt tillbaka plaströret.

4.

Om ni skall fortsätta diska börja om från punkt 1 i ”Start av disk” Annars
stäng av maskinen genom att ställa startvredet rakt upp.
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AVBOKNING
När du bestämt dig för att du önskar hyra Buratino betala du en handpenning på 1000.denna kostnad skall täcka kostnader såsom administrativa kostnader såsom bokföring,
fakturering, kalenderbokning, avstämning, genomgång av lokalen, kontoavstämning och
övriga kringkostnader runt en bokning. Denna är inte återbetalningsbar.
Slutbetalningen skall vara oss tillhanda senast 2 (två) veckor innan evenemangsdagen
eller det datum er faktura för bokningen förfaller.
Slutbetalningen är inte återbetalningsbar.
Skulle du välja att inte ha ditt evenemang på grund av restriktioner gällande Covid-19
erbjuder vi dig att få byta datum om detta görs senast två veckor innan
evenemangsdagen. Dock måste vi få ett nytt datum du önskar boka senast 1 vecka efter
att du meddelat oss om att du valt att ställa in evenemanget. Det måste finnas en lag eller
stark rekommendation från regeringen för att du skall få möjlighet att byta datum. Det
räcker inte att du känner för att byta.
Är du osäker fråga oss innan du betalar handpenning.
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