Föreningar inom HUS kan boka bastun enligt följande:
sön–tors 160 €/8 h (8–16 eller 18–02)
fre–lör 190 €/8 h (8–16 eller 18–02)
Det högsta tillåtna antalet personer i lokalen är 40
En fullmakt undertecknad av en person med namnteckningsrätt i föreningen ska visas upp
när nycklarna hämtas. Av fullmakten ska det framgå att föreningen förbinder sig att hyra
bastun.
Bokningen av Sivistys kan annulleras gratis senast 14 dygn innan bokningen. Om bokningen
annulleras 7-13 dygn innan bokningen uppbärs en bot på 35 €. Om bokningen annulleras
mindre än 7 dygn innan bokningen eller nyckeln inte avhämtas uppbärs en bot på 70 €. Om
nyckeln avhämtas utanför servicebyråns öppettider uppbärs en bot på 35 €.
Lokalen är endast avsedd att användas av föreningarna själva. Bastun får inte bokas
i en förenings namn för användning av privatpersoner. Om det framgår att bastun har
bokats för användning av någon annan än en förening eller om den använts i strid med
användningsvillkoren kan föreningen efter en skriftlig utredning förvägras rätten att
utnyttja alla HUS lokaler i upp till två år. Då annulleras också eventuella lokalbokningar som
gjorts tidigare. I fall av missbruk kan föreningen faktureras för lokalens faktiska totala
driftskostnader.
För skador i lokalen och bristfällig städning debiteras arrangören de kostnader som de
förorsakar såsom extra ersättning för anställda städare (ungefär 110 - 850€ beroende på
andelen extra arbete) eller priset på en ny apparat som inskaffats istället. För missbruk kan
även böter samt annan sorts sanktioner förskrivas.

HUS ekonomichef beslutar om eventuella påföljder på förslag av den sakkunniga i
föreningsfrågor. Besvär över ett beslut kan anföras hos HUS ekonomidirektion inom 14 dygn
från det att beslutet delgivits.
För bastulokaler gäller HUS reglemente för användningen av föreningslokaler i tillämpliga
delar, dvs. det är förbjudet att övernatta och göra upp öppen eld. Aktiviteterna i
bastulokalen får inte störa andra personer som befinner sig i fastigheten.
Evenemangsarrangören ansvarar för eventuella skador på konstruktioner, möbler, apparater
osv. och för städning och uppsamling av hittegods efter tillställningen. Materiella skador
ska rapporteras och hittegods föras till HUS servicebyrå följande vardagsmorgon.
Efter evenemanget ska arrangören kontrollera att alla utrymmen (också toaletterna) är
tomma och i skick. Alla dörrar ska stängas och låsas och belysningen släckas. Arrangörerna
ska föra ut soporna i avfallskärlen under avfallstaket. Avfallstakets läge och dörrkod finns i
lokalen och ges till användarna även i samband med avhämtningen av nycklarna. Om kärl
som förts av HUS till Sivistys används, ska de diskas, torkas och ställas snyggt tillbaka i
skåpen efter användning. Arrangören får inte lämna saker efter sig, varken egna eller
sådana som hyrts av HUS. Inga saker som föreningarna haft med sig får lämnas i lokalens
kök. Det här gäller såväl kärl som livsmedel.
HUS förbehåller sig rätten att ändra dessa användningsvillkor.

