Sopranens &Trubadurens
Samfällighetsförening
Hyresavtal för festlokalen Tenorvägen 2
Beskrivning :
Lokalen kan hyras för privata fester av boende i området och rymmer 24 pers
vid sittande bord
Hyresvillkor:
Lokalen upplåtes från kl 14:00 hyresdagen och ska lämnas i välstädat skick
senast 10:00 påföljande dag.
Grundhyra för att hyra lokalen är 500 kronor och ska betalas till lokalansvarig
i samband med nyckelhämtning.
Ytterligare avgift kan komma att tas ut:
• om skada uppstått på lokal eller inventarier
•

för anlitande av städfirma enligt gällande taxa om städning inte utförts
enligt anvisningar senast klockan 10:00

Jag har tagit del av hyresvillkoren med städrutiner och ordningsregler (bilaga 1 )
Jag godkänner dessa och ansvarar för att dessa följs.
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Sopranens &Trubadurens
Samfällighetsförening
Bilaga 1

Ordningsregler
• I samband med ur- och ilastning från och till bil får tillfällig parkering
med max 15 min ske utanför lokalen. Bilar får därefter inte parkeras på
vändplanen eller utanför lokalen. Bilburna gäster ska hänvisas till
gästparkering och upplysas om att det finns begränsad möjlighet att
parkera i anslutning till lokalen.
• Rökning är endast tillåten utanför lokalen och fimpar ska slängas i
avsedd behållare.
• Vid spelning av musik ska dörrar och fönster vara stängda för att minska
störning för dem som bor nära lokalen.
• Ingen hög musik eller annan störande verksamhet får äga rum efter
klockan 22:00.
• Sopor får inte lämnas i och utanför lokalen utan skall sorteras och lämnas
till återvinningsstation.
Matavfall få kastas i förenings sopkärl ”matavfall” och då skall
matavfallspåse användas som finns tillgänglig i lokalen.

Städrutiner
•
•
•
•
•

Toalett och handfat rengöres.
Köksbänkar/köksredskap ska torkas/diskas och ställas på avsedd plats.
Bord och stolar våttorkas.
Samtliga golv ska sopas och våttorkas.
Fläckar på fönster och speglar tas bort.

Städmaterial
finns i lokalens städskrubb och ska rengöras efter användning och lämnas kvar.
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