
Tider och kostnader
Träfflokalen hyrs ut endast till lägenhetsinnehavare på 
Lindgården och den som hyr förbinder sig därmed att 
följa ordningsreglerna. 

• Pass 1 är mellan kl 12.00–17.00. Hyran: 250 kr. Det 
ska vara städat, tömt och nycklar tillbaka senast  
kl 17.00. 

• Pass 2 är mellan kl 17.00 –22.00. Hyran: 300 kr 
Lokalen ska vara utrymd kl 22.00. Det ska vara 
städat, tömt och nycklar tillbaka senast kl 11.00 
dagen efter.

• Bokar du både pass 1 och 2 är hyran på 500 kr. 

Deposition tillkommer, 500 kr. Denna summa lämnas 
igen när medlem ur styrelsen har godkänt städningen 
efteråt. 

Respektera dina grannar
Du som hyr är personligen ansvarig för lokalen och 
angränsande områden, även för vad dina gäster 
eventuellt förorsakar. Lägenhetsinnehavaren har ansvar 
för vad som händer både inne i lokalen och i direkt 
anslutning till lokalen. 

OBS! Du som hyr pass 2 kan fortsätta aktiviteterna 
inne i lokalen fram till klockan 22.00 men du behöver 
ta hänsyn till intillboende grannar. Ett tips är att stänga 
dörrar och fönster och dra ner på eventuell musik. 
Inget stök/oljud ska förekomma utanför lokalen efter 
22.00. Om störningsjouren tillkallas och konstaterar 
en störning blir lägenhetsinnehavaren debiterad för 
utryckningskostnaden. 

Ungdomar
Inga minderåriga får vistas ensamma i lokalen. Inga 
ungdomsfester får förekomma med alkohol.  
Om ungdomar ska vara i träfflokalen MÅSTE 
lägenhetsinnehavaren, som är den ansvarige och 
den som hyrt lokalen, vara med i lokalen hela 
uthyrningstiden. Kom ihåg att man ska vara 20 år för 
att få dricka alkohol. 

Förhållningsregler
• Man får inte tejpa fast saker i tak eller på väggar. 

Det finns krokar i taket för girlanger och ballonger!
• Om marschaller tänds utanför lokal måste de 

placeras så de inte skadar fasad eller mark.
• Stäng gärna dörren till balkongen om det spelas 

musik. 
• Det är förbjudet att röka i lokalen. Röker gästerna 

på balkongen så ska ni visa hänsyn till grannar och 
hålla ljudnivån nere. 

• Enligt brandmyndighetens bestämmelser får högst 
50 personer vistas i lokalen. 

• Lokalen ska städas enligt städschemat på nästa 
sida.

• När du lämnar lokalen ska båda toalettdörrarna 
vara låsta, balkongdörren samt båda låsen in till 
lokalen. 

Bryter du mot förhållningsreglerna kan styrelsen 
komma att dra av eventuella kostnader på 
depositionen samt att du riskerar att inte få hyra 
igen. Vid skadegörelse av lokalen kan du som 
lägenhetsinnehavare komma att debiteras motsvarande 
kostnader i efterhand.  
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Städschema
• Golv ska dammsugas och våttorkas.
• Alla använda bord samt fönsterbrädor ska torkas 

av.
• Möblering: se karta här intill. Övriga möbler ska 

ställas in i förrådet. 
• Köket ska vara avtorkat och rent. Allt ska vara 

diskat. 
• Båda toaletterna ska vara rena, golven våttorkade. 
• Sopor ska tömmas och skräp, fimpar etc från 

festen ska städas undan även utanför lokalen.

Möblering
Så här ska det vara möblerat i lokalen när ni lämnar 
den: 

Viktig information vid hyra av träfflokalen

Genom att underteckna detta avtal så godkänner bostadsrättshavare/hyresgäst att ersätta den skada som eventuellt uppstår vid hyra  
av lokal. Brf  Lindgården ges rätt att debitera för den skada som uppstått.

□ Jag har läst och förstått ovanstående.    Datum …………………….       Pass 1 □    Pass 2 □
Lägenhetsinnehavare: 

Underskrift: 

Mobilnummer: 

Glöm inte...! 

X
Tejpa inte upp saker 
på väggarna. Det 
finns krokar att hänga 
ex ballonger på.

Absolut ingen rökning 
i lokalen.

Tänder du ljus? Se till 
att de är släckta när 
du går. Marschaller 
ska också vara 
släckta när kalaset är 
klart. 

Inget stök/oljud ska 
förekomma utanför 
lokalen efter 22.00. 
Klockan 22.00 ska 
hela lokalen vara 
utrymd och stängd.

Städa enligt 
städschemat. Glöm 
inte toaletter och ex 
fimpar utomhus. 


