Uthyrningsavtal och regler
för Ågården i Skivarp
En förutsättning för att vi ska kunna hyra ut vår lokal är att uthyrningen sker
under ordnade former så att våra närmaste grannar inte blir störda.
En depositionsavgift tas ut vid utlämnande av nyckel.
Skulle några skador uppkomma på lokalen eller inventarierna, så kommer dessa
att värderas och debiteras därefter. Inkommer det klagomål från grannar eller
andra, så behåller Ågården Ekonomisk Förening depositionsavgiften.
Åldersgräns för uthyrning är 25 år. Ansvarig och undertecknare av kontraktet
skall vara den som använder lokalen (ingen uthyrning i andra hand).
Ordningsregler:
• Inga rökmaskiner är tillåtna i lokalen. Brandlarmet går.
• Fredagar och helgdagar får arrangemanget hålla på till kl. 01.00 (ej musik
efter kl. 01.00) och kl. 23.00 övriga dagar. Gästerna ska ha lämnat lokalen
kl. 02.00 respektive kl. 24.00.
• Ingen hög musik för öppna fönster.
• Rökning är förbjuden inomhus i alla lokaler. Askkoppar finns utomhus.
• Under vintertid ska fönster och dörrar hållas stängda.
• Inga fyrverkerier får förekomma.
• Det får finnas max 150 personer i lokalen.
• Ingen övernattning får ske.
Städning
1. Töm alla papperskorgar och sätt i nya påsar.
2. Torka av alla bord och stolar vid behov.
3. Ställ tillbaka bord, stolar och övriga möbler där ni tog dem.
4. Sopa golvet i stora salen med sopmaskinen. Det tål inte vanligt vatten,
vi städar golvet själv.
5. Dammsug och våttorka övriga golv.
6. Rengör köket. Töm ut vattnet ur diskmaskinen, rensa silarna, stäng av
vattnet och stäng av strömbrytaren.
7. Rengör toaletterna, handfaten och golven.
8. Allt skräp, fimpar m.m. ska städas bort.
9. Endast hushållssopor får läggas i soptunnan. Glas, tomburkar och
pappersförpackningar får varje hyresgäst ta med sig från lokalen.
10. Stäng av ventilationen när den inte behövs längre.

Hyror
Stora och lilla salen + köket 1500:- /dag. Helg fredag-söndag 2200:-.
Föreningar, del av dag 500:Tillgång till lokalerna.
Ni får tillträde till lokalerna senast kl. 11.00 på uthyrningsdagen och ska lämna
dem kl. 10.00 dagen efter.
Kontakt:
Anne och Tommy Jönsson 0411-30637, 0704-990011, 0730-857288
Cecilia Svensson 0705-474717
Detta kontrakt upprättas i två exemplar varav parterna tar var sitt.
Ansvarig för bokningen, som också ska närvara vid arrangemanget:
Datum för uthyrningen: _____________________________________________
Namn ___________________________________________________________
Personnummer____________________________________________________
Telefon __________________________________________________________
Mobil ___________________________________________________________

Jag har tagit del av detta kontrakt och förbinder mig att se till att det följs:
Skivarp ________________________

Underskrift _______________________________________________________

Uthyrarens signatur: _____________________________________

