Bagarstugans Regler!
Bokning sker via hemsidan eller per telefon med namn och telefonnummer.
3 pass är möjliga att boka
Förmiddag
06.00 – 14.00
Eftermiddag
14.00 – 22.00
Natt
22.00 – 06.00
Bokning sker enligt följande:
1 jan – 31 maj kan man boka för bakning 1 januari t.o.m. 30 september
1 juni - 31 aug kan varje person boka 1 Hel dag alt. 2 pass för bakning 1 okt t.o.m. 31
dec
1 Sep - 31 dec kan varje person boka 1 Hel dag alt. 2 pass till i mån av lediga tider
Namnen som bokas ska vara den som bakar eller gräddar. Alltså aktiv i bakandet.
Betalning sker i förväg till Bankgiro senast 7 dagar före bakning. Lapp finns på
hemsidan. Om ni betalar via Internet tänk på att få med all info som står på bankgiro
blanketten. Skulle det finnas någon återbudstid eller tider över och det är närmare 7
dagar före bakning går det givetvis att baka, betala då in så snabbt som möjligt.
Om betalning inte skett senast bakdagen kommer man att bli fakturerad tillsammans
med en påminnelseavgift på 50 kr.
Vid förhinder avboka minst 5 dygn i förväg. Annars är du betalningsansvarig.
Ingen försäljning av bröd i eller utanför bagarstugan! Gäller ALLA!
Den enda försäljningen som kommer att ske i bagarstugan är på Karlholmsdagen,
Vallonveckan & Julmarknaden, då Idé & Utvecklingsgruppen bakar.
Elda endast med björkved i ugnen. Av annan ved blir det sothängen i ugnstaket som
faller ner på brödet.
Elda endast innanför järnsargen till höger i ugnen, annars kan hällen spricka.
Städa upp efter vedhuggning.
Lägg inga sopor i askhinken. Sopor tas med hem.
All affischering är FÖRBJUDEN! Både utomhus och inne!
Motorvärmare är absolut FÖRBJUDET! Propparna håller inte samt elen blir alldeles för
dyr och då måste vi höja hyran.
OBS! ASKHINKEN – tänk på BRANDFARAN!
Är det glöd i askan så ställ direkt hinken utanför ytterdörren.
Kontrollera en extra gång att du har tömt hinken innan du går.
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