
HYRESAVTAL EDEBÄCKS BYGDEGÅRD 
 
Genom undertecknandet av detta kontrakt intygar hyresgästen att denne respekterar demokratiska 
värderingar och alla människors lika värde. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt uppge 
verksamhetens innehåll och inriktning. Brott mot denna regel ger hyresvärden rätt att omedelbart 
häva avtalet. 
 
Efter klockan 01.00 skall ljudnivån inomhus vara så låg att grannar inte störs.  
Utomhus gäller regeln ”stör inte grannarna vare sig med ljud eller nedskräpning". Brandsläckare och 
brandfilt finns till vänster om städskrubben längst in i köket. Brandsläckare finns på scenen och vid båda 
ingångarna.  
 
Flera bord finns under scenen, stolar finns staplade efter väggen i stora salen och ute i hallen. 
Efter användandet skall lokalerna städas och återställas i ursprungligt skick. Även utemiljön skall 
kontrolleras. 

Städutrustning finns i duschutrymmet i lilla entrén.  

 Samtliga golv sopas och torkas därefter med väl urvriden trasa.  

 Toaletterna städas.  

 Allt porslin och alla använda köksredskap diskas. Köket görs rent inklusive spis, ugn och andra 
ytor.  

 Extraborden fälles ihop och läggs tillbaka i utrymmet under scenen. Vaxdukarna torkas med fuktig 

trasa innan de rullas upp på rullar. De ska läggas på hyllan i lilla rummet. Stolarna ställs tillbaka.  

 Skräp läggs i soptunnan som finns på utsidan. Ta med er tomflaskor och burkar. 

 Inga marschaller placeras på trappan.  

 Kontrollera att fläkten i köket blir avstängd om man tryckt igång denna,  
påslaget sitter på väggen i garderoben som finns i köket.  
 

Hyran är 100 kr per timme och 800 kr per dygn. Betalas inom 10 dagar 
Ej godkänd städning debiteras från 1000 kr. 

Om något går sönder, t ex bord eller porslin, skall uthyraren meddelas. Bygdegården 

ansvarar ej för kvarlämnade värdesaker.  
 
I och med att detta avtal accepteras och skrivs under tar lokalhyraren fullt ansvar för allt 
som händer i och omkring Edebäcks bygdegård under hyresperioden som i det här fallet är:  
 
Hyresperiod:_______________________________________kronor:___________ 

Lokalhyrarens namn: ______________________________________________________    

Fakturaadress:___________________________________________________________ 

e-post:   _______________________________@________________________________ 

Beställare och ansvarig: ____________________________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________________________________________ 

 
PlusGirokonto nr 8 45 06 - 5.            Swish 070-382 40 75   
skriv namn på betalaren                             skriv ”hyra bygdegården” 

 

Edebäcks Bygdegård:s  kontaktpersoner är Maith Svensson tel. 070 227 51 17 och  

Eva-Lena Bäckström tel. 070 382 40 75                                                 e-post: hyra@edeback.se 

 


