ULVSÄTTRA BYGDEGÅRD-LOGE
Kontrakt/hyresdatum:_____________ Elavläsning _______________

OBS!

Hyresbetalning skall vara Bygdegårdsföreningen tillhanda innan
utlämning av nyckel kan ske, betalas till nedan angivet bankgiro.

Ansvarig hyresgäst:………………………………………………………….
Fullständig adress:……………………………………………………………
…………………………………………………………….
Person nr:………………………E-postadress……………………………..
Telefon nr: bostad:…………………………… Mobil: ……………….…….
Uthyrningen avser (typ av arrangemang:)………………………………………….
…………. dagen den..............................klockan…………..
t.o.m..………….dagen den……………. klockan…………..
Avgift enligt gällande hyrestaxa:…………………kronor.
Bokningsavgiften på 500 kronor är inbetald. Datum……………………
Depositionsavgiften är 2000 kronor, avgiften betalas i samband
med att nyckeln hämtas
Nyckel hämtas måndag samma vecka som lokalen är bokad.
Nyckel skall återlämnas första måndagen efter hyresdagen.
Om nyckeln tappas bort så får hyrestagaren betala samtliga nya
nycklar samt omkodning av lås. Är expeditionen stängd på grund av
helg, gäller nästkommande måndag.

Datum:…………………………….Datum:...................................................
…………………………………….. …………………………………………….
Bygdegårdsföreningen
Hyresgäst
Namnförtydligande
Ulvsättra Bygdegårdförening
Ulvsättra Gård
17677 Järfälla

Bokning: Helgfria måndagar mellan kl.19.00-20.00
Tel:08-58360545 E-post: ulvsattrabgf@telia.com
Bankgiro 5150-3613

Villkor och regler gällande för hyresgäst vid
Ulvsättra Bygdegård och loge.
1. Hyresgäst skall skriva kontrakt omgående när bokningsdatum bestämts, samt inom en
vecka betala in bokningsavgiften som är på 500 kronor. OBS! Bokningsavgiften återbetalas EJ
vid avbokning inom 4 veckor före hyresdatumet. Se bankgironummer på hyreskontraktet längst
ned. Om inte bokningsavgiften är inbetald inom en vecka så stryks bokningsdatumen.
2. Hyresgäst som skadar lokalen eller inventarier skall betala full ersättning för
reparation eller ny-anskaffning. Tidsplan för arbetena skall upprättas i samråd med
Bygdegårdens styrelse.
3. Enligt Räddningstjänsten får maximalt 70 personer vistas samtidigt i Bygdegården.
För logen gäller maximalt 200 personer.
OBS! Rökning inomhus är inte tillåten. Gäller gården såväl logen. Det är hyresgästens
ansvar att ta reda på var brandsläckningsutrustningen är placerad, och hur den
fungerar. Marschaller får inte ställas på trätrappan eller gräsytor utanför Bygdegården.
4. Hyresgäst är skyldig att i sin verksamhet visa sådan hänsyn att kringboende inte
störs. T.ex. Ljudnivån från musikanläggning, livemusik.
5. Följande tider gäller: Måndag–torsdag och söndag senast kl.22.00
Fredag & Lördag ingen störande verksamhet efter 24.00, lokalerna skall
vara utrymda senast kl.01.00. Gäller både gården och logen.
Uppfylls inte dessa regler så innehålls hela depositionssumman.
6. Klockan 24.00 bryts strömmen på samtliga vägguttag på bygdegården.
Städning kan utföras efter 24.00 med dammsugare, den ansluts i de blå
uttagen (3 stycken till antalet.) Klockan 01,00 bryts strömmen till logen.
7. Hyresgästen ansvarar för all städning. Bifogad checklista skall följas och avprickas
och återlämnas tillsammans med nycklarna till stugvärden.
OBS! TEJP ELLER DYLIGT FÅR EJ ANVÄNDAS I LOKALERNA.
Vid dåligt utfört städarbete, avdras minst 500 kronor från deponeringssumman.
8. I köket finns tillgång till kyl och frys, koden för att öppna låset är: 583. Glöm ej att sätta
tillbaka låset efter användning.
9. Fri parkering finns på grusplanen på logens kortsida samt på angränsande gräsyta.
Lördagar 10.00–02.00 Söndagar 10.00–17.00 övriga tider parkeringsförbud.
Ansvarig person under uthyrningstiden.
Namn:……………………………………………
Bostadstelefon……………………Mobiltelefon…………………Mailadress……………………….
Undertecknad har tagit del av gällande villkor och regler.

Namnförtydligande.

Järfälla 201……………………………………………………………………………………………..

