Info ang. anskaffelse, drift og vedlikehold av matvogn

Utleie:




Utleien ønsker vi å organisere gjennom foreningen vår, med en standard leieavtale som vi
skal bruke på alle leietakere.
Info om vogna vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider slik at andre lag og foreninger får med
seg at et slikt tilbud nå er tilgjengelig i kommunen.
Leiepris er ikke bestemt enda, men den skal være overkommelig for alle lag og foreninger i
kommunen

Renhold/hygiene:





Det vil bli utarbeidet en renholds- prosedyre både for de som leier den og skal drifte den på
et arrangement, men også for oss som utleier slik at vi vet vi leverer fra oss en ren og
hygienisk vogn ved utleie
Disse prosedyrene vil bli utviklet i tråd med mattilsynets retningslinjer og anbefalinger
Det vil komme fram i kontrakten som skal signeres ved utleie at den som leier har gått
gjennom prosedyren med oss som utleier slik at vi kan være trygge på at leietaker har
forstått renholdsrutinene

Finansiering:





Vi mangler enda en god del økonomiske midler til å kunne anskaffe vogna, men vi jobber
fortløpende med dette. Mange sponsorportaler har ikke åpnet skjemaene sine, men når de
åpner vil vi søke på de som er tilgjengelige
Vi har nå henvendt oss direkte til lokale aktører og spurt om bidrag og er i dialog med flere
om dette
Vi vil oppdatere dere så snart resten av finansieringen er på plass

Vedlikehold/forsikring





En stor dela vedlikeholdet vil vi ta oss av selv, det vi ikke kan/har lov til å gjøre selv vil
selvfølgelig bli gjort av kompetent/godkjent personell.
Utleieinntektene skal i størst mulig grad dekke årlig forsikring/vedlikehold
Vi har undersøkt med flere aktører ang. Forsikring og venter på svar hos noen til for å kunne
sammenligne tilbud.
Ved en evt. Skade under utleie vil leietaker være økonomisk ansvarlig for at dette blir
fixet/utbedret, men med et tett samarbeid med oss. Kan vi fixe skaden selv gjør vi
selvfølgelig dette slik at ikke den økonomiske belastningen skal bli for stor.

