Ordningsregler för hyresgäster i våra lokaler

Hyresgäst eller ansvarig ledare måste vara över 25 år(och myndig). Hyresgästen
ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet och att inga utomstående
vistas i lokalerna.
De hyrda lokalerna får tas i bruk enligt överenskommen tid. Observera! I
överenskommen tid ska ingå tid för att ställa i ordning lokalen före och efter
verksamheten.
Vid ommöblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick.
Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast
möjligt anmälas till Bygdegården. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada.
Innan lokalen lämnas ska hyresgästen eller den ansvarige ledaren se till att fönster och
dörrar är stängda och att belysningen är släckt(med undantag för den belysning som är
styrd med rörelsedetektorer)
Man får gärna fästa affischer, tyger eller annat på väggarna så länge ingen åverkan
görs och inga tejprester lämnas kvar. Vi ser helst att man använder tuggummiklister
alternativ nålar/tunnar spikar.
Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte.
Klockan 01.00 skall volymen dämpas så att kringboende inte störs. Dörren mot
Wärdshuset ska hållas stängd efter klockan 22.00 då man har hög volym i stora salen.
Rökförbud gäller i alla lokaler samt dygnet runt. Rökning sker utomhus och
hyresgästen ansvarar för att det är snyggt efter hyrestidens slut.
Djur får ej vistas i lokalerna.
Ordningsregler som finns uppsatta i lokalen ska respekteras.
Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta nyckel till obehörig person eller till
person under gällande åldersgräns; 25 år.
Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid
anmodan.
Utrustning och inventarier ska efter användandet vara väl rengjorda och återlämnade i
ursprungligt skick.
Sopor och matavfall ansvarar hyresgästen för.

Det är förbjudet att strö ut talk, stearin, potatismjöl eller annat på golvet. Städningen
försvåras och merkostnaden debiteras hyresgästen.
Innan Du lämnar lokalen – kontrollera:
Att toaletter och tvättställ lämnas i vårdat skick och att papperskorgar är tömda.
Att samtliga använda lokaler är utrymda.
Att städning är utförd; det innebär att använd köksutrustning är rengjord, golven sopas
de alt. dammsugda och våttorkade. Bord och bänkar skall också vara avtorkade.
Att spisar och lampor är släckta.
Att kranar, fönster och dörrar är stängda/låsta.
Att du tar med dig ditt avfall/skräp om inget annat är överenskommet.
Då städningen ej är genomförd ordentligt debiteras hyresgästen 2000kr utöver hyran.

