
 

 

  

Avtal och regler för privat uthyrning av SBKs Klubblokal till medlemmar  

*  Lägsta ålder för att hyra: 30 år  

* Hyresavtal omfattar Klubbhusets lokaler – både över- och undervåning samt altaner. 
Partytält får EJ resas på klubbens område. Bastulokalerna kan EJ hyras. 

* Lokalen får ej upplåtas i andra hand. 

* Tillträde till lokalen: mellan 12:00- 10:00 dagen därpå.  

* Hyresgästen ansvarar för att max 30 personer vistas i lokalen samtidigt och att nödutgångar 
hålls fria.    

*  Accesskod till ytterdörr lämnas till hyresgästen senast kl. 10.00 hyresdagen och är endast 
giltig under den tidsperiod lokalen är uthyrd.  

*  Inga möbler inne i Klubbhuset får flyttas utomhus. 

*  Hyresgäst är ansvarig gentemot SBK. Skadegörelse, skadad eller saknad utrustning ersätts 
av hyresgästen. SBK fakturerar i efterhand.  

* Hyresgäst ansvarar själv för städning av lokaler – såvida inte hyresgäst beställt städning av 
städbolaget Downstairs.  

* Sopor och avfall tas om hand av hyresgästen och på dennes bekostnad. Är klubbhuset inte 
städat eller undermåligt städat kommer städbolaget Downstairs att anlitas på hyresgästens 
bekostnad. 

* Separata regler för städning och sophantering bifogas hyresavtalet. 

*  Hyresgäst ansvarar för att grannar inte störs av höga volymer. Klubbhuset ska vara tyst och   
släckt senast kl. 01.00 nästkommande dag fredag och lördag. Övriga dagar ska det vara tyst 
utanför klubbhuset kl. 23:00. 

* SBK ansvarar för att lokalen är väl i ordning och att köksutrustning finns till hands. Porslin 
finns för 24 personer.   

* SBK ansvarar ej för värdesaker som förvaras i klubblokalen. 

* Hyresgäst preliminärbokar själv klubbhuset vid tillgänglighet på boka.se/sarobatklubb 



 

 

Hyresavgifter är exkl. städning: 

! 1500:- Medlem. OBS! Hyresgäst ska ha varit medlem i minst 1 år.   

! 850:- SBK medlem för förening < 4 timmar   

! 3.500:- SBK-medlem med fåmansbolag för företagsevenemang (heldag) 

! Önskar städning av Downstairs: Medlem bokar senast 1 vecka i förväg och faktureras av 
Downstairs 1137:- inkl. moms netto efter rutavdrag. Kontaktperson: Lasse Larsson 
Telefon: 072-2297999   E-mail: stad@downstairs.se  OBS Se separata regler för disk- samt 
sophantering. 

Bokningen är giltig först då beloppet registrerats på SBKs konto;  

Swish: 123 05 545 50 eller Bankgiro 840-5342 

Hyresbelopp ska vara SBK tillhanda senast 7 dagar efter bekräftad bokning. Avbokning med 
kortare varsel än 10 dagar kvar till hyresdagen debiteras med 500kr. 

Viktigt att hyresgästen anger sitt fullständiga namn vid inbetalning och vad 
inbetalningen avser (ex Hyra av Klubbhus).  

 
 
Betalning är tillika bekräftelse på godkännande av SBKs hyresavtal och 
gällande regler för uthyrning.  
 

SBKs kontaktperson: Denis Gergaud. Mobil: 070-467 14 66 E-mail: hyra@sarobk.com 

 

Styrelsen förbehåller sig rätten att uppdatera prislistan samt gällande regler.  


