Rakennusliiton Kajaanin Osasto 99 Kesänviettopaikka Suviranta
Suvirannantie 117B 87100 Kajaani

Rakennusliiton osasto 99:n kesänviettopaikka Suvirannan käyttö kesällä 2019
Vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. Vuokrauksessa ovat etusijalla 99:n jäsenet.
Vuokraaja ei voi siirtää vuokraoikeutta ulkopuoliselle. Mökkien vuokra
maksetaan ennakkoon osaston tilille ja kuittia vastaan saa avaimet mökkeihin.
Osaston tilinumero: FI1980001300892933 Vuokraan kuuluu kaikki mökit.
Erikseen mökkejä ei vuokrata.
Mökkien vuokraus

99:n jäsenille
• ma-pe 220€ ( Vuokraus alkaa ma klo 10. Vuokraus päättyy pe klo 12.00)
• pe-su 150€, ( Vuokraus alkaa pe klo13. V uokraus päättyy su klo 18.00)
Ulkopuolisille
• ma-pe 350€ ( Vuokraus alkaa ma klo 10. Vuokraus päättyy pe klo 12.00)
• pe-su 250€ ( Vuokraus alkaa pe klo13. Vuokraus päättyy su klo 18.00)
-omat liinavaatteet mukaan
-kotieläinten pitäminen mökeissä kielletty!
-mökeissä olevat astiat ja irtaimisto ovat osasto 99:n omaisuutta (rikkoutuneista
tavaroista/laitteista ilmoitettava suvirannan isännälle.)
-mökit siivottava käytön jälkeen
-siivousmaksu 200€ (peritään, jos tiloja ei ole siivottu)
-oven avaus 25€ klo 21.00 jälkeen 50€

Avaimet palautetaan suvirannassa liiterin seinässä olevaan postilaatikkoon kun
vuokra aika on päättynyt. Palauttamattomasta avaimesta peritään lukkojen
uudelleen sarjoittamisesta aiheutuneet kulut. min 1000€
Takkahuone/sauna
•

osasto 99:n jäsenille käyttö ilmainen mökkien vuokrauksen yhteydessä
-tilat siivottava käytön jälkeen
-siivousmaksu 200€ (peritään, jos tiloja ei ole siivottu)
-yksityistilaisuuksista on maksettava myös takkahuoneen varausmaksu 75€
-perusteltu syy yksityiseen käyttöön (esim. syntymäpäivät)
-max. 1vrk
-asiasta ilmoitettava mökkiä varattaessa

Takkahuoneen ja saunan voi vuokrata myös ns. saunaillaksi
Hinta 99: jäsen 100€ . Ei jäsen 200€
vuokra-aika alkaa klo 14.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 12.00
Tilat oltava siivottuna kun vuokraus päättyy!
(takkahuone ja sauna vuokrataan jos mökeissä ei ole vuokralaisia)
Saunan kiukaan, muuripadan alta ja takasta sekä grillikodasta jäähtyneet tuhkat poistettava.
Sekä puita kannettava tilalle. (tuhkat peltiastiaan puuliiterin taakse ei heitellä maastoon !)
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Terveisin Osasto 99:n hallitus

Yhteydenotot: Mökkien vuokraus: Jouni Lukkari p. 044-5733628
S.posti lukkarijouni81@gmail.com
Varamies: Veli Keränen p. 0500-904886

Huomio!
Lemmikkieläinten pito on on sallittu vain pikkumökissä ja lemmikkien makaaminen ja oleilu
on kuitenkin sohvilla ja sängyillä sekä pöydillä (kissat) kielletty. Lemmikkien jätökset on
kerättävä pois osaston piha ja nurmikkoalueilta. Jätökset on laitettava roska-astiaan joka on
puomin luona. Mökin/en vuokraaja vastaa lemmikeistään ja mahdollisista vahingoista joita
aiheutuu.

