HYRESAVTAL FÖR FÖRENINGSHUSET
Hyrestid:

Kostnad enligt bilaga

Hyresgäst:

Faktureringsadress:

Avtal/Nyckelkvittens
Jag har tagit del av gällande ordningsföreskrifter och förbinder mig härmed att ansvara för att
dessa efterföljs.

Ulvöhamn (datum)

Namnteckning
Hyresgästens ombud

Tel nr

E-postadress

Namnförtydligande

ORDNINGSFÖRESKRIFTER VID UTHYRNING AV ULVÖ
FÖRENINGSHUS
Fastställda av styrelsen för Ulvö Kapellag 2013-05-20

1. Hyresgästen ska utse en person som i egenskap av ombud ikläder sig hyresgästens
ansvar för att dessa bestämmelser följs och som svarar för kontakter med stugvärd.
2. Rökning är tillåten endast på anvisad plats utanför byggnaden.
3. Levande ljus får aldrig förekomma i rum som lämnas utan bevakning.
4. I samband med att hyresgästen lämnar lokalen ska checklista för exektricitet m m
kvitteras av ombudet.
5. Föreningshuset får inte användas för logiändamål.
6. Eventuell skadegörelse på fasta och lösa inventarier ersätts av hyresgästen.
7. Styrelsen förbehåller sig rätten till tillträde under tid för uthyrning.
8. Borttappad nyckel ersätts med nytt lås samt ny nyckeluppsättning.
9. Om inget annat avtalats ska hyresgästen efter hyrestidens slut återställa lokalen i
ursprungligt skick, städad och med den möblering som rådde vid hyrestidens början.
10. Om städning ej utförts till belåtenhet debiteras en avgift på 500 kronor.
11. Hyra och andra ersättningar erläggs genom inbetalning till Ulvö Kapellags
bankgirokonto: 606-6773.
12. För hyresperioder som sträcker sig över ett dygn eller mer och som avtalats mer än
två veckor i förväg utgår en depositionsavgift om 500 kr.
13. Om avtal enligt p.8 sägs upp av hyresgästen mindre en vecka i förväg innehålles
depositionsavgiften.
14. Vid frågor som uppstår under hyrestiden kontaktas hyresvärden
15. Vid brådskande fall där stugvärden inte kan nås kontaktas

Postadress

Fakturaadress

Bankgiro

Ulvö Kapellag
c/o Lena Olsson
Svarvarvägen 10
891 77 JÄRVED
Telefon: 0660-154 06
lena.olsson@ulvokapellag.com

Ulvö Kapellag
c/o Lena Olsson
Svarvarvägen 10
891 77 JÄRVED
Telefon: 0660-154 06
lena.olsson@ulvokapellag.com

606-6773

info@ulvokapellag.com
www.ulvokapellag.com

Information om brandskyddet till hyresgäst
Tänk efter före
En brand växer snabbt
Ni som arrangörer har också ett ansvar för brandskyddet
Som arrangörens ombud ikläder du dig ett personligt ansvar
Se till att…
 inte ta in fler gäster än vad lokalen/erna är godkända för
 utrymningsvägar är upplåsta
 utrymningsvägarna inte blockeras med bord, stolar, kläder med mera
 dina gäster vet var utrymningsvägarna finns
 alla vet var släckutrustning finns och att ni kan hantera den
 levande ljus och marschaller placeras på säker plats
 ej använda fyrverkerier
 rökning endast sker utomhus på anvisad plats
Innan lokalen lämnas – se till att…
 levande ljus och marschaller är släckta
 spisar, diskmaskiner, kaffekokare och dylikt är avstängda
 dörrar och fönster är stängda och låsta
 rester från aska eller fimpar är ordentligt släckta och slängda i obrännbara kärl
 sopsäckar eller annat brännbart material inte placeras nära husfasaden
Om det börjar brinna
 Utrym lokalen omedelbart
 Uppsamlingsplats är Brandstationen i Mala
 Larma SOS på telefonnummer 112
 Ni befinner er på adress Mala, Föreningshuset
 Om det går – försök att släcka – men ta inga onödiga risker
 Släckredskap finns placerade vid de två utgångarna samt i lilla salen.

Postadress

Fakturaadress

Bankgiro

Ulvö Kapellag
c/o Lena Olsson
Svarvarvägen 10
891 77 JÄRVED
Telefon: 0660-154 06
lena.olsson@ulvokapellag.com

Ulvö Kapellag
c/o Lena Olsson
Svarvarvägen 10
891 77 JÄRVED
Telefon: 0660-154 06
lena.olsson@ulvokapellag.com

606-6773

info@ulvokapellag.com
www.ulvokapellag.com

