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För visad hänsyn och respekt gäller följande regler:  

• Lokalen uthyres per dygn från kl. 12.00 till kl. 12.00 nästa dag! 

• Föreningslokalen får endast hyras av medlem i föreningen och för eget bruk. 

• Medlem som hyr lokalen ansvarar för hela hyrestiden och ska vara närvarande 

vid det arrangemang/den tillställning som lokalen har hyrts för.  

• Omyndiga personer får aldrig vistas i lokalen själva. 

• Husdjur får aldrig vistas i lokalen.  

• Rökning är absolut förbjuden i lokalen - hela huset är rökfritt. 

• Max 50 personer får samtidigt vistas i lokalen.  

• Ta med eget toalettpapper och gästhanddukar till toaletterna. 

• Vid skada i lokalen eller på inventarierna är medlemmen ansvarig för 

reparationskostnader.  

• Skador på lokalen eller dess inventarier ska felanmälas* och anmälas till ansvarig 

uthyrare. 

• Inga inventarier, rullvagnar och städmaterial o.dyl. får lämna lokalen.  

• Stölder polisanmäls av ägaren till det stulna. 

• Trapphus och korridoren är kameraövervakad. 

 

 

 

Lokalen ska lämnas i välstädat skick och återställd ordning 

• Rengör borden innan de läggs på vagnen. 

• Rengör baren och stolarna. Stolarna staplas sedan upp. 

• Plocka ur och rengör diskmaskin, Micro och kylskåp - inga matrester får finnas kvar. 

• Ställ porslin/glas/bestick på markerade platser i skåpen.  

• Rengör alla bänkar och diskho. 

• Städa toaletterna.  

• Sopa/dammsug och våt torka samtliga golv i lokalen; samlingsrum, entré, toaletter, 

garderob och kök. 

• Städa utanför lokalen så det inte ligger fimpar, marschaller eller annat skräp kvar. 

• Ta med dig dina sopor. 

 

 

 

 

 

  

Städning ska godkännas av ansvarig när nyckeln återlämnas.   
Vid bristfällig städning anlitar föreningen en städfirma, kostnaden för denna tas i första hand från 

den erhållna depositionen. Överstigande kostnad debiteras hyresgästen. 

 

Om reglerna inte följs kan medlemmen uteslutas från möjlighet att hyra lokalen! 

Tänk på att det finns andra aktiviteter och företag både i huset – så visa hänsyn!

 

http://www.brfaspnas.se/

