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Villkor för hyra av samlingslokal 
I kvartershusets samlingslokal får av säkerhetsskäl högst 50 personen vistas 
samtidigt. Hyrestagaren ansvarar för att inte fler personer vistas i lokalen. 
Brandtrappa finns på byggnadens gavel utanför det vänstra fönstret. Lokalen är 
även utrustad med brandsläckare och brandfilt. Förvissa dig och dina gäster om 
var dessa finns.  
 
Hyrestagare måste vara medlem i föreningen och myndig. Hyrestagare ska själv 
delta i sammankomsten. Av hänsyn till boende i kringliggande lägenheter får 
musik inte spelas på hög volym efter kl. 23.00 och fönster ska hållas stängda. 
Samlingslokalen får användas som längst till kl. 01.00, sedan ska lokalen vara 
tömd och låst.  
Rökning är inte tillåten inomhus. Har du rökande gäster, sätt ett vattenfyllt kärl 
utanför kvartershuset.  
Marschaller eller lyktor med låga är inte tillåtna utanför kvartershuset.  
Av hänsyn till allergiker är husdjur inte tillåtna i kvartershuset. 
Det är inte tillåtet att klistra, tejpa, nåla, spika eller skruva upp något i kvarters-
huset.  
Övernattning är inte tillåten i lokalen. 
 
Kvartershusets entré och ytorna utanför kvartershuset ska vara städade till kl. 
07.00 dagen efter när första tvättpasset börjar. 
 
Hyrestagare ersätter föreningen för kostnader för återställning av lokal och 
inventarier. 
 
Hyrestagaren ska lämna tillbaka nyckeln till lokalen på överenskommen tid. Då 
ska lokalen och inventarierna vara rena, se checklista (bilaga 1). Hyrestagaren 
ska fylla i och skriva under checklistan och lämna tillsammans med nyckeln. 
 
Hyran, 400 kr, debiteras hyrestagaren på avgiftsavi. 
 
Tänk på att stänga alla fönster, släcka belysningen, låsa dörren till trappan och kontrollera 
att ytterdörren är stängd. 
 
Hyresvillkoren godkänns: 
 
Ängelholm den _______________________________ 
 
_________________________________________________ 
Underskrift hyrestagare 

 
_________________________________________________ 
Namnförtydligande 

 
_________________________________________________ 
Telefon 
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Bilaga 1 

 
 
CHECKLISTA VID HYRA AV SAMLINGSLOKAL 
 

Hyrestagare:  

Hyrestid:  

Nyckel och checklista ska 
lämnas tillbaka den: 

 

 

 

Hyrestagare bockar av utförda åtgärder i kolumnen utfört  Utfört Godkänt 
Köket städat och avtorkat, även kylskåp och spis/ugn   
Alla bord och stolar avtorkade, står på ursprunglig plats   
Golven sopade och våttorkade, även på bottenvåningen   
Toaletter på ovan- och nedanvåning städade och golven våttorkade   
Papperskorgar tömda och försedda med nya påsar   
Glas, porslin, bestick och annan köksutrustning diskad och torkad   
Städat utanför kvartershusets entré   

 

 

__________________________________________ 

Underskrift hyrestagare 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Hyrestagaren ska fylla i och skriva under checklistan efter hyrestillfället och lämna den, 
tillsammans med nyckeln till samlingslokalen, till föreningens representant på överens-
kommen tid. 
 
Föreningens representant kontrollerar att det är helt och rent i lokalen. Föreningens 
kostnader för städning, diskning, återställning av lokal och inventarier faktureras 
hyrestagaren, liksom andra kostnader som eventuellt uppkommer. 
 
 
 


