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V Skedvi Bygdegård

Hyresavtal
Vid uthyrning av hela eller delar av bygdegården gäller
•
•
•

•
•
•
•
•

Styrelsen äger alltid rätt att besluta om och godkänna bokning
Åldersgräns för bokning är 18 år
För medlemmar skall hyran betalas i god tid enligt överenskommelse (gäller den som varit medlem
minst ett år)
Icke medlemmar skall betala i förskott. Förskottsbetalning på bankgiro 5683-2132 skall ske senast 10
dagar innan uthyrningstillfället, annars stryks bokningen
Tillträde kan ske kvällen innan för förberedelser om lokalen inte är uthyrd. Nyckel lämnas enligt
överenskommelse
Hyresgäst skall väl förvara och inte låna ut nyckel till obehöriga.
Hyresgäst är ersättningsskyldig för eventuellt uppkomna skador eller förkommen egendom som tillhör
bygdegården
Lokalen skall lämnas senast kl 12.00 dagen efter uthyrningstiden
Vid hyrestidens slut skall lokalen vara väl städad och iordningsställd enligt checklista (Se sidan 2).
Uthyrningsreglerna finns också anslagna i bygdegården. Vid undermålig städning debiteras
städkostnad 500 kr/h.

Priser:

Hela lokalen
"
Helg*
Lilla salen

Icke medlem
2000 kr/dygn
3500 kr
500 kr/dygn

Medlem (minst ett år)
1000 kr/dygn
1500 kr
200 kr/dygn

* fre 12.00 - sön 12.00

___________________________________________________________________________________________
Genom att underteckna detta avtal intygar hyresgästen att denne tagit del av informationen ovan samt
"Uthyrningsregler - för allas trevnad" på sidan 2 och att reglerna accepteras och efterföljs

Tid för uthyrning: ................................................................

Belopp att betala: ..............................................

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

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

Namn (textat)

Personnr

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

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

Adress

Telefon-/mobilnummer

..........................................................................
E-postadress

...........................................................................
Underskrift hyresgäst
_________________________________________________________________________________________________________________
Styrelsen för Västra Skedvi Bygdegård 2018-05-01
Hemsida: www.vskedvi.se E-post: vskedvi@live.se
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V Skedvi Bygdegård

Uthyrningsregler - för allas trevnad
Checklista för städning
•
•

•
•

Alla använda inventarier (porslin, kaffebryggare, ... ,bord, stolar,...) skall återställas i på rätt
plats i ursprungligt skick
Golvet i stora salen skall dammsugas eller sopas. Vatten får endast användas försiktigt på
spillda fläckar.
Övriga golv skall dammsugas och vattentorkas vid behov
Toaletterna skall rengöras
Alla sopor skall sorteras. Brännbart kan läggas i bygdegårdens soptunnor. Det som eventuellt
inte ryms skall forslas bort. Glas, metall och plast skall transporteras till återvinningsstation.
Se till att det är städat också utomhus

Tänk på att
•
•
•
•
•
•

nödutgångarna inte får blockeras
inte ta in fler personer än vad som är tillåtet
rökning är förbjuden inomhus
hundar, katter eller andra djur inte får vistas i lokalen
släcka alla ljus och värmeljus
stänga alla fönster och dörrar

Vid brand eller annan akut olycka
Larma SOS, telefonnr 112
Uppge att
•
•
•
•

Du befinner dig i Västra Skedvi Bygdegård, Skedviby 4, 73113 Kolsva
Telefonnummer
x-koordinat: 6606237
y-koordinat: 1493528

Hoppas ni får en trevlig vistelse i vår bygdegård!
Styrelsen

_________________________________________________________________________________________________________________
Styrelsen för Västra Skedvi Bygdegård 2018-05-01
Hemsida: www.vskedvi.se E-post: vskedvi@live.se

