
 
 
 

Hyresavtal och ordningsregler  
För att få hyra Brännöföreningens lokaler ska du ha fyllt 20 år. Ordningsregler 
och hyresavtal måste följas. Du godkänner nedanstående hyresavtal genom att 
boka lokal.  

Avtal för hyra av lokaler  
• För hyresperson utan speciellt hyresavtal gäller förskottsbetalning. Ange 

vad och vilket datum hyran gäller samt namn på den som hyr.   

• Nyckel utlämnas mot uppvisande av kvitto eller Swish-bekräftelse på 
inbetalningen.   

• Du som hämtar nyckeln ansvarar också för att den lämnas tillbaka. Nyckeln 
får inte  överlåtas till annan person.   

• Du som hyr lokalen är ansvarig för att ordningsreglerna följs och tar också 
ansvar för de kostnader som kan uppstå om så inte sker samt för skador 
som sker under förhyrningen. 

Allmänna ordningsregler   
• Brännögården är godkänd för 90 personer.1 

• Du som hyr gården är också brandansvarig. Håll nödutgångar fria. 

• Rökmaskin är ej tillåten på grund av brandlarmet  

• Var försiktig med stearinljus. All annan öppen eld är förbjuden.1 

• Rökning i lokalerna är förbjudet. 

• Sätt inte upp saker på väggarna med nålar, tape eller på annat sätt. 
Använd istället de tavelkrokar som finns och häng i snören från kroklisten. 
Det finns också en rullbar whiteboard med blädderblock där det går sätta 
upp affischer mm. 

• Verksamheten får inte störa kringboende varken ljudmässigt vilket särskilt 
gäller efter klockan 23.00 på vardagar och kl 24.00 på helger eller på annat 
sätt. Dörrar och fönster skall hållas stängda så att ljudstörning minimeras. 

• Sopor skall slängas i sopkärlen på utsidan. De sopor som inte får plats där 
skall transporteras till Brännö Rödsten och slängas i lämplig container 

• Lokalerna skall vara snygga när du lämnar dem. Städa och ställ tillbaka 
möblerna  enligt instruktioner som finns uppsatta i lokalerna. Ej godkänd 
städning samt bristande återmöblering debiteras debiteras med 500:-.per 
timme 

• Om skada, stopp i avlopp eller liknande uppstår måste detta genast 
rapporteras till  Brännöföreningen. Skicka rapport till: 
Styrelsen: kontakt@brannoforeningen.se 
Uthyrningsansvarig: uthyrning@brannoforeningen.se 

Brännöföreningens styrelse augusti 2022.   
                                                
1 Särskilda regler för ungdomsläger 


