
Följande regler gäller vid hyra av Bredaryds bygdegårds lokaler: 

 

Personen som hyr lokalen (skriver på hyresavtal) måste vara över 25 år och själv vara på 

plats under den tiden lokalen används (personer i lokalerna). 

Om något går sönder måste detta meddelas till bygdegårdens uthyrningsansvarig. 

Ersättning debiteras enligt lista. 

OBS. tejp, häftlim/-massa, spik, skruv får ej användas på väggarna, bord eller stolar. 

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 på anvisad plats. 
Hyresgästen ansvarar för att det är snyggt efter hyrestidens slut. 
 
Djur får ej vistas i lokalerna.  
 
Ordningsregler som finns uppsatta i lokalen ska respekteras.  
 
Vid publika arrangemang där polistillstånd krävs skall ett sådant kunna uppvisas vid 
anmodan. 
 

  



CHECKLISTA vid hyra av Bredaryds bygdegård 

 

FÖRE 

 Förvissa dig om var nödutgångarna är belägna, hur de öppnas och att de inte är 

blockerade när personer vistas i lokalerna samt var brandutrustning finns. 

 Observera att max 149 personer får vistas i lokalen  

 Eventuella anmärkningar på lokalens, inventariers och lösöres skick ska göras direkt till 

bygdegårdens uthyrningsansvarige, via e-post (bygdegarden@gmail.com) eller SMS 

(072-2974727) . 

 Tejp, häftlim/-massa, nålar, spik, skruv får ej användas för att fästa saker på väggarna, 

bord eller stolar. 

 

EFTER 

 Sopor: för miljöns skull sorteras matavfall för sig i särskild behållare. Övrigt restavfall ska 

tas med av hyresgästen. 

 Torka av bord 

 Sätt tillbaka stolar i stolförrådet (10 i varje stapel). I lilla salen ska stolarna (utan karm) 

placeras på de avtorkade borden med benen uppåt. 

 Montera ned och placera bord med benstativet vänt uppåt i rullvagnarna 

 Torka av/borsta ur handfat/toastolar 

 Sopa/dammsug/våtmoppa golv i de utrymmen som använts 

 Dammsug textilmatta i entrén. 

 Töm papperskorgar på toaletterna och under diskbänk 

 Diska – återplacera torr disk i skåp och lådor 

 Torka ur ugn och kyl om de använts. 

 Töm diskmaskinen på vatten och återställ enligt anvisning 

 Torka bänkar och golv i köket 

 Släck belysning (toaletter, stolrum och städförråd har automatisk släckning) 

 Kolla att alla dörrar är låsta och fönstren stängda 

 Återlämna nyckel 

 

Vid synpunkter på lokalens skick vid hyra ska detta meddelas direkt till bokningsansvarig, via 

telefon, SMS eller mail. Det går inte att komma i efterhand. Tel/SMS: 072-2974727, e-post: 

bygdegarden@gmail.com 
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