Välkommen till Örnsköldsviks Industrigrupps lokal 2017
Vem får hyra och till vad?
Lokalen är endast avsedd för Industrigruppens medlemsföretag. Syftet är att erbjuda en lokal
med hög standard att användas vid speciella tillfällen såsom kundträffar, nätverksträffar,
träffar där sekretess önskas, ledningsmöten, speciella kick-off projekt och dylikt. Lokalen är
ej avsedd för privata ändamål eller att lånas ut i andra hand.
Vad kostar det att hyra lokalen?
Medlemsföretag nyttjar lokalen utan kostnad på vardagar fram till kl. 19.00.
Bokas lokalen för kvällsaktivitet, efter kl. 19.00 eller under helger, debiteras en kostnad på
1500 kr exkl. moms per dag.
Internetanslutning
I lokalen finns ett trådlöst nätverk, IndustriNet, för anslutning till Internet. Information om
nätverket och inloggningsuppgifter finns i lokalen.
Utrustning
I lokalen finns PC-kanon, skrivtavla och blädderblock.
Hur bokar jag lokalen?
Lokalen bokas via telefon eller mail med:
Caroline Franklin, 0660-881 87 caroline.franklin@ornskoldsvik.se
Anna Edblad 070-509 26 04 anna.edblad@oviksindustrigrupp.se
Hur bokar jag mat eller fika?
Fika och lättare lunch kan beställas hos Café Lara 0660-559 55. Annan lunch eller förtäring
beställer du enligt egna önskemål.
Inpassering till lokalen
Det finns ingen nyckel till lokalen, den öppnas med en kod som byts regelbundet Efter
kl. 19.00 behöver du ett passerkort för att komma in i Arkens lokaler samt för att kunna åka
hiss. Aktuella koder finns på passerkortet. Kontakta Caroline eller Anna, se ovan. Kortet ska
lämnas in första arbetsdag efter användandet. Borttappat kort ska ersättas med 2 000 kronor
exkl. moms.
Felanmälan
Om det är något ni saknar i lokalen eller något som inte fungerar så kontakta Anna Edblad.
Städning
Alla som bokar ska städa bort efter sig, rengöra skrivtavla, ställa i ordning stolar, torka bord,
plocka in i och starta diskmaskinen samt ta med ev. flaskor och burkar från lokalen.
Välkommen!
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