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Föreningsstugan är en mötesplats för medlemmarna och används i första hand för föreningens 

gemensamma aktiviteter och intressen. Medlemmar kan därutöver, med styrelsens godkännande, 

låna föreningsstugan för enskilda ändamål (ej övernattning). Föreningen tar då ut en administrativ 

avgift som kommer alla medlemmar till del i form av underhåll och förbättring av föreningsstugan.  

Förutsättningar vid lån av föreningsstugan 

Hänsyn Medlemmen ansvarar för att i vanlig ordning visa hänsyn mot grannar och allmänhet 

samt följa föreningens ordningsregler i övrigt. Vid större tillställningar ansvarar 

medlemmen för att informera berörda grannar i god tid före tillställningen. 

Nyckel Utlämnad nyckel kvitteras genom underskrift av detta avtal. Återlämnad nyckel 

kvitteras på nästa sida. Medlemmen betalar 2 000 kronor vid förlorad nyckel (låsbyte). 

Skador Medlemmen ansvarar för att ersätta föreningens kostnader för eventuella skador som 

uppkommit under utlåningen. 

Sopor Medlemmen ansvarar för att ta hand om sopor och källsortera dessa enligt anvisningar 

från Solna stad. Föreningens sopkärl är endast avsedda för hushållssopor.  

Städning Medlemmen ansvarar för att städa föreningsstugan och omkringliggande mark så att 

allt kan återlämnas i samma skick som vid tillträdet. 

Toalett Föreningsstugan saknar toalett. Medlemmen ansvarar för att besökare sköter 

toalettbestyr på avsedd plats enligt ordningsregler och anvisningar från Solna stad. 

Avtal för lån av föreningsstugan med ovan gällande förutsättningar tecknas mellan 

 Bergshamra Koloniförening   och   medlem: ___________________________________ 

Adress c/o Monica Karlsson  ___________________________________ 

 Riksdalervägen 7  ___________________________________ 

 129 32 Hägersten  Lott nr:_____________________________ 

Telefon    ___________________________________ 

E-post    ___________________________________ 

Plusgirokonto 532 35-8 

Lånetillfälle 

(ÅÅMMDD) _____________________________ 

Avgift 500 kronor/dag (till PG-konto ovan, visa kvitto eller motsvarande vid avtalsskrivning) 

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit del av var sitt. 

Bergshamra den ________/________ 20________ 

 

Underskrift _____________________________ ___________________________________ 

 För styrelsen:   Medlem: 
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Föreningsstugan, omkringliggande mark och nyckel har återlämnats i samma skick som vid 

tillträdet den ________/________20________ 

 

Underskrift ______________________________ ___________________________________ 

 För styrelsen:   Medlem: 


