
Kontrakt/ordningsregler vid hyra av lokal 
Träffpunkten i Björsäter 
 

Säkerhet: 
- Informera era gäster om nödutgångarna 

- Nödutgångsskyltarna tänds inifrån städskrubben 

- Rökning är ej tillåten i våra lokaler 

- Övernattning i lokalen är förbjuden enligt brandskyddet 

 

Trivsel: 
- Musik skall vara tyst senast kl 01:00, lokalen skall lämnas senast kl 02:00 

- Kontrollera att alla fönster är ordentligt stängda och dörrar låsta när ni lämnar lokalen 

- Källarens belysning tänds inifrån städskrubben 

- Luftkonditioneringen till salarna startas inifrån städskrubben 

- Dra inte stolarna på golvet vid förflyttning, utan använd stolsvagnen 

- Dra inte borden på golven, utan bär dem 

- Använd inte tejp/häftklamrar på väggar eller inredning 

- Marschaller får ej placeras på cementtrappan eller nära intill huset 

 

Städning: 
Lokalen ska städas och återställas till samma skick som när ni kom: 

Sopa/dammsug. Våttorka golven endast med vatten i sparsam 

mängd. Ställ i ordning stolar och bord, de ska tillbaka på sin plats. Ta hand 

om eventuell disk och ställ tillbaka på rätt plats. Avlägsna egna sopor, städa 

toaletter mm. Avlägsna även skräp utomhus, såsom fimpar, snus, tomglas, ev 

konfetti mm. 

 

Ladda ner städ checklistan här 

Check och städlista 

 

Vid eventuell anmärkning på städning, tages en avgift på 

2 000 kr ut som ni blir ålagd att betala. 

 

Ansvar och skyldigheter: 
  

Vid erlagd betalning har hyresgäst godkänt ordningsreglerna i detta dokument.  

Då har man också intygat att man respekterar demokratiska värderingar  

och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge 

verksamhetens innehåll och riktning vid bokning.  

 

Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva avtalet utan att  

betala tillbaka gjorda förskottsbetalningar. Den ansvariga hyresgästen  

https://traffpunktenbjorsater.com/dok/Check%20och%20St%C3%A4dlista%2022-11-04.pdf


måste minst vara 25 år. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart häva  

avtalet även under pågående hyra utan att betala tillbaka gjorda förskottsbetalningar.  

Om något olagligt upptäckts kommer detta anmälas detta till polisen. 

 

 M.v.h Styrelsen 

 


