
 

Styrdokument för bokningar av 
caféet/bottenvåningen för dagledare 
 
 
Vem godkänner bokningar? 
Målet bör vara att i största möjliga mån låta medlemsmötet besluta om bokningar, men att 
smidighet i bokningssystemet bör prioriteras och att dagledare i samråd med 
bokningsansvarig i styrelsen därför ska kunna godkänna bokningar mellan medlemsmöten. 
 
När medlemmar vill boka caféet, kallat medlemsarrangemang 

● Endast medlemskap krävs. Samtliga arrangörer och volontärer ska vara medlemmar. 
● Alltid deposition för nyckel.  
● Städkontrakt ska skrivas på. Om medlemmen har bokat förut och städat ordentligt 

efter sig då behövs ingen deposition för städning. 
● Om man tar inträde för event ska 15 % av intäkterna från inträdet gå till Ungdomens 

Hus. 
● Ungdomens Hus logga skall finnas med på eventuella affischer och annan 

marknadsföring. 
● Mest önskvärt är om någon vill hålla UH-caféet ideellt öppet, dvs det är öppet som 

vanligt och intäkterna går till föreningen. Men det är också tillåtet att ta med egen 
mat/fika och sälja. 

● Rapportera vilken typ av verksamhet som sker och i hur många timmar samt 
uppskattat antal besökare till dagledare. 

● Uppmuntra att försäljning av medlemskap sker på plats. I så fall får arrangören ett 
antal medlemskort som efter evenemanget ges tillbaka ev. ifyllda tillsammans med 
medlemsavgift. 

 
Organisationer/föreningar 
Vi får många bokningsförfrågan från grupper som studentföreningar, kulturföreningar, 
välgörenhetsorganisationer m.m. 
Dessa får boka caféet som medlemmar om samtliga arrangörer och volontärer är 
medlemmar i Ungdomens Hus och det är ett öppet event. I eventuell marknadsföring ska 
UH-loggan finnas med och det ska framgå att det är ett samarbete med Ungdomens Hus. 
Om det är ett stängt event (t.ex utbildning för organisationens medlemmar) ska de betala 
hyra istället. 
 
När icke-medlemmar vill boka caféet 

● Betala hyra. Vad hyran bör ligga på beror på vem som hyr och vad syftet är. Är det 
en privatperson eller organisation? Ideell förening eller organisation som får mycket 
bidrag/sponsring? Kommer arrangören ta inträde, sälja något, eller tjäna pengar på 
annat sätt? Är det ett öppet evenemang eller stängt? För en hel helgdag är det rimligt 
att ta 750 kr-5000 kr i hyra. 

- Privatperson 750 kr-1000 kr 
- Organisation öppet event 2000 kr-4000 kr 



 

- Organisation stängt event 3000 kr-5000 kr 
Obs: gäller heldagar, halvdag/kväll kan kosta ¾ av priset. 

● Vi tar inte någon % på eventuellt inträde. 
● Alltid deposition för nyckel. 
● Alltid deposition för städning. Städkontrakt ska skrivas på. 
● Rapportera vilken typ av verksamhet som sker och i hur många timmar samt 

uppskattat antal besökare till dagledare. 
 
Kalendern 
Cafébokningar läggs in i googlekalendern för ungdomenshusuppsala@gmail.com i 
kalendern “Ungdomens Hus” så fort de är bekräftade. Om en bokning är på väg att 
genomföras men tiderna är lite oklara kan man skriva (preliminärt) i eventets namn. 
Kalendern ska vara länkad till hemsidan så att man kan se vad som händer på UH. 
Bokningar av spelrummet och rampen läggs in i respektive kalendrar. 
 
Städning 
Den som bokar eller hyr ska skriva på städkontrakt och är alltid ansvarig för att det städas 
ordentligt. Det är viktigt att denne informeras om detta. Man brukar gå igenom städrutiner 
tillsammans med caféansvarig inför bokning, den som bokar/hyr är själv ansvarig för att 
detta sker. Om köket ska användas är det viktigt att dessa städrutiner gås igenom också. 
Om ett evenemang drar mer än 50 besökare ska toaletterna på övervåningen städas. 
 
Brandrutiner 
Ansvarig för event ska informeras om utrymningsplan och brandsläckarnas placering. 
 
Nyckelinnehav 
Nyckelkontrakt skrivs på i samband med att nyckel hämtas ut. Kontraktet ska ha ett datum 
för när nyckeln senast ska vara inlämnad alt. när kontraktet senast behöver förnyas. För 
enstaka evenemang rekommenderas att nyckel ska lämnas tillbaka senast en vecka efter 
evenemanget. Nyckelkontrakt som sträcker sig över längre tid måste förnyas minst var sjätte 
månad. 
 
Deposition 
Nyckeldepositon 200 kr + städningsdeposition 500 kr. Deposition ska lämnas i separata 
kuvert i samband med att nyckel hämtas ut och städkontrakt skrivs på. Kuverten ska vara 
märkta med namn, datum och kontaktuppgift. Föreningen behåller depositionen om 
städningen är undermålig eller om nyckeln slarvas bort. 
 
Information: 
Information om hur man bokar/hyr ska finnas på hemsidan. Den som bokar/hyr ska 
informeras om sina skyldigheter. 
 
Vem får inte boka och vilken aktivitet prioriteras? 
Praxis är att inte upplåta lokalerna åt politiska partier eller partipolitiska ungdomsförbund, 
privata fester (pga. att det är svårt att kontrollera att det är alkoholfritt), aktivitet som riktas 
mot en äldre målgrupp eller annan aktivitet som bedöms strida mot föreningens syfte. Om 

mailto:ungdomenshusuppsala@gmail.com


 

det är otydligt om en bokning kan godkännas eller inte ska frågan tas upp på nästa 
medlemsmöte. 
Detta säger stadgarna: 
“§1 mom 3: Föreningens syfte är att samla och organisera alla ungdomar i Uppsala som vill 
arbeta för ett ungdomens hus och driva ett sådant för att: 
Aktivera och engagera de ungdomar som annars skulle sakna vettig fritidssysselsättning. 
Främja kulturell verksamhet av och för ungdomar. 
Skapa alternativ till kommersiella och passiviserande nöjen. 
Motverka drogkulturen. 
Ge ungdomar möjlighet att träffas och samarbeta. 
Hjälpa ungdomar med olika problem. 
mom 4: Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden” 
 
 


