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Regler och hyresavtal - föreningslokal 
Allmänna regler kring användandet 
Tillgången till en föreningslokal som medlemmarna kan använda sig av vid olika 

familjearrangemang ser vi som en stor fördel för alla boende. 

Föreningslokalen ligger mitt i området vilket innebär att du förutsätts respektera andras rätt 

till ett lugnt boende då tillställningar arrangeras i lokalen.  

Detta är särskilt viktigt så vi inte tvingas begränsa tillgången till lokalen. 

Efter kl. 24.00 fredagar och lördagar samt efter kl. 22.00 övriga dagar är det extra viktigt att 

inte störande musik, högljutt prat eller liknande störningar sker utanför lokalen. 

• Önskar du göra det litet extra festligt med marschaller så tänk på att det finns hållare 

till dessa att låna. Ställ dem inte direkt på räcket eller plattorna då det förstör 

underlaget. 

• Självklart får rökning inte förekomma i föreningshuset. 

• Lokalen och tillhörande rum samt förgård skall vara väl avstädat före kl. 14:00 

nästkommande dag om annat ej avtalats. 

• Skadad utrustning ersätts med kostnad motsvarande inköp. 

• Lokalen får bokas högst tre månader i förväg. 

• Vid avbokning gäller att detta skall ske minst sju (7) dagar innan bokad tid. Full hyra, 

trehundra (300) kronor debiteras vid sen avbokning. 

Städning 
Efter användandet skall lokalen med övriga utrymmen som använts städas av på ett noggrant 

sätt – detta innebär bl.a; 

• Dammsugning 

• Torkning av parkettgolv med svagt fuktig trasa 

• Rengöring av övriga utrymmen och övrigt som använts 

• Återställ möbler m.m. till respektive plats 

• Städning av området utanför lokalen 

Kostnad och tillträde 
Hyra för föreningslokalen är trehundra (300) kronor fredag-söndag, övriga dagar samt för 

barnkalas är priset etthundrafemtio (150) kronor. Debitering sker genom tillägg till ordinarie 

månadsavgift. 
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Hyresdatum 

 _______________________  

 

 

Vidstående villkor accepteras 

Lund den  _________________  

 _____________________________________   ___________________________  
Underskrift / namnförtydligande besiktat datum/sign. 

 

Lägenhetsnummer 


