HYRESKONTRAKT/
FAKTURA
Tillfällig hyresgäst

Hyresgästens exemplar

Detta kontrakt upprättas i två exemplar

Hyresvärd:

Långasjö Bygdegårdsförening, organisationsnummer: 802454-4895
Hyresgäst:
Namn:

................................................................................................................

Adress:

................................................................................................................

Telefon:

........................................................

Hyresobjekt:

Hela bygdegården
Lilla salen
Klubbrum
Hyrestid:

Från och med ....../...... 20...... kl ............
Till och med ....../...... 20...... kl ............
Lokalens användning:

..........................................................................

Tillgång till musikanläggning

Avgifter:

Hyra .......... kr betalas senast ...... / ...... 20 ...... till bg 5786-1718
För övriga villkor: se baksida

Ange hyresdatum vid betalning.
Om betalning inte sker inom utsatt tid tillkommer en påminnelseavgift på 100 kr.

Kontraktet godkännes, villkor genomgångna och
nyckel kvitteras
Långasjö ...... / ...... 20 ......

Nyckel återlämnad och städning godkännes
Långasjö ...... / ...... 20 ......

........................................................
Hyresgästens underskrift

........................................................
För Långasjö Bygdegårdsförening

VILLKOR
Allmänt:
Detta är ett avtal mellan Långasjö Bygdegårdsförening (nedan kallad hyresvärden) och en myndig
person som är juridiskt ansvarig för lokalen under hyrestillfället (nedan kallad hyresgästen)
Hyresvärden skall
- ange när tillträde till lokalen kan ges för förberedelser, samt när den skall vara städad och
återlämnad till hyresvärden.
Hyresgästen skall
- ange vilken verksamhet man avser bedriva i lokalen.
- väl förvara och inte utlåna nyckel till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad
inklusive byte av cylindrar

Brandskydd:
-

Hyresgästen skall ta del av brandskyddsregler som finns anslagna i köket. Antal personer som får
vistas i lokalerna är i Stora salen max 150 pers, lilla salen 70 pers och klubblokalen max 10 pers.
Då musik spelas skall en ansvarig person utses, som har till uppgift att omedelbart bryta
strömmen till musiken då brandlarm utlösts.
Hyresgästen kontrollerar att strömmen är bruten till diskmaskin, spis, ugn och kaffebryggare innan
ni larmar på och lämnar lokalen.

Städning:
Hyresgästen skall städa lokalen enligt regler som finns anslagna i köket.

Problem med lokalen:
Skulle problem uppstå under uthyrningen, kan hyresgästen ringa något av nedanstående nummer:
Håkan 070-693 73 63, Erling 0471-500 06, Berit 070-285 93 00 eller Torbjörn 0471-503 29

Övernattning:
Om hyresgästen planerar att övernatta i lokalen, måste detta meddelas hyresvärden före uthyrningen.
Hyresvärden meddelar Räddningstjänsten.

Försäkringar:
Hyresgästen ansvarar själv för sin egendom. Tänk på att inte lämna kvar värdesaker efter en fest.

Skadegörelse etc:
Hyresgästen ansvarar för att bygdegårdens egendom återlämnas i samma skick som före
uthyrningen. Detta skall kontrolleras av hyresvärden efter uthyrningen.
Skadad eller försvunnen egendom ersätts av hyresgästen. Detta görs lämpligen i samråd med
hyresvärden.

Prislista:
Hela bygdegården (max 180 personer)
Lilla salen (max 50 personer)
Klubbrummet (max 10 personer)

1200:600:200:-

Antalet personer avser sittande vid bord
Kök och porslin ingår vid bokning av hela bygdegården respektive lilla salen.
Pentry med porslin ingår vid bokning av klubbrummet.
Bokning kan göras genom Berit Elofsson 070-285 93 00
Dessutom kan privatpersoner bli stödmedlemmar för 100:- per år.
Föreningar/företag kan bli medlemmar för 500:- per år och får då 25% rabatt på hyran.
Den som är intresserad av att bli medlem kan kontakta Torbjörn Svensson 0471-503 29
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................................................................................................................
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................................................................................................................
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..........................................................................
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Kontraktet godkännes, villkor genomgångna och
nyckel kvitteras
Långasjö ...... / ...... 20 ......

Nyckel återlämnad och städning godkännes
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........................................................
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Hyresgästen skall ta del av brandskyddsregler som finns anslagna i köket. Antal personer som får
vistas i lokalerna är i Stora salen max 150 pers, lilla salen 70 pers och klubblokalen max 10 pers.
Då musik spelas skall en ansvarig person utses, som har till uppgift att omedelbart bryta
strömmen till musiken då brandlarm utlösts.
Hyresgästen kontrollerar att strömmen är bruten till diskmaskin, spis, ugn och kaffebryggare innan
ni larmar på och lämnar lokalen.

Städning:
Hyresgästen skall städa lokalen enligt regler som finns anslagna i köket.

Problem med lokalen:
Skulle problem uppstå under uthyrningen, kan hyresgästen ringa något av nedanstående nummer:
Håkan 070-693 73 63, Erling 0471-500 06, Berit 070-285 93 00 eller Torbjörn 0471-503 29
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Om hyresgästen planerar att övernatta i lokalen, måste detta meddelas hyresvärden före uthyrningen.
Hyresvärden meddelar Räddningstjänsten.
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Kök och porslin ingår vid bokning av hela bygdegården respektive lilla salen.
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Dessutom kan privatpersoner bli stödmedlemmar för 100:- per år.
Föreningar/företag kan bli medlemmar för 500:- per år och får då 25% rabatt på hyran.
Den som är intresserad av att bli medlem kan kontakta Torbjörn Svensson 0471-503 29

