
HYRESVILLKOR Kassjö Bygdegård 
 

· Hyrestagaren ansvarar för att fastigheten och dess inventarier vårdas och 
hanteras varsamt och är i samma skick som innan uthyrningen. 

· Lokalen uthyrs endast till personer som är över 20 år. 

· Hyrestagaren skall finnas under uthyrningsavtalets tid i lokalen. 

· Hyrestagaren är ansvarig och den som är ersättningsskyldig. 

· Maxantal personer i lokalen är 120 inkl. personal. 

· Betalning av hyra sker till Bg nr: 499-6708 alt. Swish 123 66 212 13 

· Avbokning skall ske senast 7 kalenderdagar innan bokad uthyrning, avbokning 
inom sju dagar debiteras med 50% av den bokade uthyrningen/kostnaden. 

· Låt dörrar och fönster vara stängda, annars fungerar inte ventilationen. 

STÄDVILLKOR – ATT HYRA MED ELLER UTAN STÄD SOM TILLVAL 

Städningen ingår inte i hyran av lokalen utan hyresgästen städar efter sig enligt 
städanvisningar som skall följas, dessa hittar du i städförrådet (dörren bredvid 
stora toaletten) på Bygdegården. Det finns möjlighet att lägga till städning i 
hyresavtalet. Oavsett om du väljer att hyra med eller utan städ som tillval ska du 
genomföra punkterna Hur man lämnar nedan: 

HUR MAN LÄMNAR: 

· Diska bort och rengör allt ovan golv i kök samt övriga lokaler. 

· Torka av, rengör, och plocka bort möbler och inventarier. 

· Källsortera på närmaste återvinningsstation och lämna hushållssoporna i 
soptunnan. 

· Lämnas något kvar på Bygdegården ansvarar inte hyres ägaren vid eventuell 
förlust. 

· Ta med kvarglömda saker. 

· Meddela om något gått sönder, blivit nedsmutsat eller dylikt. 

Vi besiktigar städningen efter uthyrningen och godkänns den inte får 
hyrestagaren en till möjlighet att städa lokalen. Godkänns städningen inte denna 
gång anlitas städfirma och hyrestagaren faktureras. 



FÖRBUD/REGLER 

· Rökning i lokalen är förbjuden. 

· Uppsättning av dekorationer eller andra anordningar som kräver fästen i 
väggar, tak eller golv får inte göras utan medgivande 

· Läs och följ de instruktioner som finns till köksmaskiner etc. Underlåtenhet att 
göra detta kan utgöra ersättningsskyldighet. 

· Förbud att placera öppen eld i närheten av fasaden eller så att den på annat 
sätt kan utgöra brandfara. 

 

Några dagar innan bokningstillfället skickar vi via e-post en kod till dörren som 
gäller under hyrestiden.  
 


