
 
 

HYRESKONTRAKT/ORDNINGSREGLER 
 

• För att teckna hyreskontrakt skall hyresgästen ha fyllt 25 år. Om deltagarna är yngre än 25 år skall 

minst två deltagare äldre än 25 år närvara under hela festen och övervaka ordningen såväl inom som 

utomhus. 

• Hyresgästen förpliktar sig att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt låta 

avhjälpa eller ersätta skada. Vartill han/hon genom åtgärd eller försummelse direkt eller indirekt är 

vållande. 

• Vaktmästare eller styrelsemedlemmar har rätt att se över ordningen i samband med uthyrning. 

• Uppsättning av dekorationer eller vidtagande av andra anordningar, som kräver fästen i väggar, tak eller 

golv får icke äga rum. Även ute på verandan och i trappuppgången får ej marschaller uppsättas, utan 

medgivande av hyresvärden eller dess ombud. 

• Hyresgästen förbinder sig att icke utan tillstånd av vederbörande myndighet använda lokalerna för 

ändamål eller på sätt som äro i lag förbjudna. 

• Det åligger hyresvärden att hålla lokalerna städade och uppvärmda, då de tagas i besittning av 

hyresgästen. 

• Det åligger hyresgästen att innan återlämnande av lokalerna återställa lokalerna till samma skick som 

lokalerna hade då de togs i besittning d v s städning ska utföras av hyresgästen enligt fastställd 

städinformation.  

• Hyresgästen skall med hänsyn till kringboende avsluta musiken senast kl 02.00. 

• Hyresgästen förbinder sig att inte blockera nödutgångarna. 

• Hyresgäster förbinder sig att inte överskrida maxantalet tillåtna antal personer i lokalen. Dvs 150 st. 

• Hyresgästen förbinder sig att vid avbokning meddela föreningen om detta inom senast 14 dagar före 

bokningstillfället. Annars kommer en skälig avgift av hyresbeloppet tas ut.   

• Hyresgästen förbinder sig att inom 10 dagar från bokningstillfället betala hyresavgiften för att få 

bokningen godkänd annars kommer den annulleras. 

• Ej tillåtet att använda pyrotekniskutrusning inom bystugans område. 
 

 

DETTA KONTRAKT UPPRÄTTAS I TVÅ EXEMPLAR VARAV ETT BEHÅLLES AV UTHYRAREN 

OCH ETT AV HYRESGÄSTEN.  

Vid förfrågan använd kontaktformuläret på vår hemida www.solvarbobystuga.se  
 

 

Uthyrningen gäller för: 
 

Bystugan, 24h _________________ kronor 
 

Bystugan 24h inkl tillträde kvällen innan  _________________ kronor 
 

Möte/sammankomst bystugan max 6 tim den ………………….. _________________ kronor 
 

 
 

 Summa    _________________ kronor 
 

  

Hyresavgiften insättes på BG 810-1412 SUMMA _________________ kronor 
 

 

________________ den _______________ ___________________ den ______________ 
 

____________________________________ _____________________________________ 

Solvarbo bystugeförening gm hyresvärd Hyresgäst 
 

  _____________________________________ 

  Målsman 
 

Noteringar:____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

VIKTIG INFORMATION! 
Lokalen är godkänd för max 150 personer. 

Det finns 2 st nödutgångar utrustade med självlysande skyltar varav en är belägen i källaren vid källartrappen 

och en är belägen i festlokalen på övre plan. 

I lokalen finns 3 st brandsläckare varav en sitter på väggen innanför entrén på övre plan, en på väggen i köket 

vid dörr mot lastkajen på övre plan och en på väggen i kapprummet på nedre plan . 

http://www.solvarbobystuga.se/
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