
Hyresförbindelse                                                Medlem av Bygdegårdarnas Riksförbund 
 

Västerlanda Bygdegård                                   Bg 5430-0769                          Swish 123 624 5674 
Tel. 0706-559030 
Mail: bygdegardenvasterlanda@gmail.com 

För Västerlanda bygdegård                                     
               

Hyresgäst:      Telefon nr.  

Ändamål:     Se §13 Datum:  

Hyra:  Deposition:  Duka dagen före:  Dansbana:  

 
      
§1.   Hyresgästen förbinder sig att väl vårda lokalerna, utrustning och inventarier samt hushålla 
        med förbrukningsmaterial. 
 
§2.   Hyresgästen förbinder sig att anmäla eventuella fel som uppkommit samt anmäla och ersätta  
        eventuella skador till uthyraren. 
 
§3.   Nödvändiga nycklar utlämnas och återlämnas enligt överenskommelse med uthyraren.  
        Borttappad nyckel debiteras med 1000.00 kr. 
 
§4.   Max 150 personer får samtidigt vistas i lokalen. 
 
§5.   Nödutgångar får ej blockeras 
 
§6.  Övernattning får Ej ske i lokalen om inte annat avtalats och att detta meddelats räddningstjänsten. 
 
§7.   I de fall yngre personer än 20 år önskar hyra lokalen, skall äldre person ansvara för verksamheten och vara  
        Närvarande i lokalen under den tid arrangemanget pågår.  
 
§8.   Hyresgästen svarar för att disponerade lokaler liksom entré, hall, toaletter samt kök städas  
         enligt städinstruktioner uppsatta i köket. Städavgift uttages om ej städning blir godkänd. 
 
§9.   Hyresgästen svarar för att bord, stolar och eventuell övriga inventarier ställs tillbaka på sina  
         platser om ej annat avtalats med uthyraren. 
 
§10.  Hyresgästen ansvarar för att när lokalerna lämnas, ljuset släcks samt att värme-termostaterna  
        är nedsatta till 16 grader, samt att dörrar och fönster år ordentligt låsta. Larmet kopplat. 
 
§11.   Källsortering gäller, följ därför uppsatta instruktioner, vilka finns uppsatta i köket, om ej annat finns  
           avtalat med uthyraren. Tomglas och tomburkar får inte lämnas kvar och inte slängas i soptunnan. 
 
§12    Rökmaskin får ej användas! Tag del av den pärm i köket som handlar om brandskyddet i lokalen. 
           
 
§13.   Genom undertecknandet av detta kontrakt intygar hyresgästen att denne respekterar demokratiska 
           värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge  
           verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart 
           häva avtalet och utan att betala tillbaka gjorda förskottsbetalningar.  
 
          Depositionen och hyran betalas en vecka i förväg till Bg eller med Swish 
          Påskrift av uthyrarens ex. kan göras när hyresgästen får nyckel till lokalen. 
 
          ……………………………………………..                                      …………………………………………….. 
          Uthyrare   Hyresgäst 


