
Ordningsregler Föreningslokalen Brf Flädern 

Välkomna till Brf Flädern föreningslokal. Frivilliga krafter har rustat upp vår lokal till den fina 
och välutrustade lokal den är idag.  

Föreningens medlemmar får kostnadsfritt låna lokalen för kalas, bjudningar eller 
sammankomster. Förutsättningen för att vi skall kunna ha det så är att man iakttar följande 
ordningsregler: 

· Lokalen bokas hos lokalansvarige på de tider och sätt som anges på anslagstavlan i 
entréerna. Var ute i god tid med bokningen. Lokalen kan bokas tidigast 3 månader 
innan nyttjande. Spontana bokningar med väldigt kort varsel kan endast tillåtas om 
lokalansvarige bedömer det möjligt administrativt. 

· En deponeringsavgift om 500kr skall erläggas kontant till föreningslokalens ansvarige 
i samband med uthämtning av nyckel. Dessa pengar har föreningen rätt att innehålla 
om den ansvarige bedömer att städningen av lokalen är undermålig eller om något i 
lokalen gått sönder. Om lokalen återfinns i helt och avstädat skick återfås pengarna 
kontant. 

· Lokalen bokas i första hand för 24h. Om annan boende bokat nästkommande dag 
skall lokalen vara avstädad och nyckel återlämnad senast kl 12 den dagen till den 
ansvarige. Om ingen bokning gjorts kan överenskommelse om att återlämna nyckel 
vid senare tid eller dag träffas med lokalansvarige. 

· Lokalen skall efter användandet återlämnas i ett avstädat skick. Detta innebär att 
golven skall dammsugas och våttorkas. Papperskorgar tömmas samt alla 
avställningsytor torkas av. Kylskåp skall tömmas och torkas ur. Toalettutrymmet 
våttorkas och skuras. 

· Saker kan gå sönder när man vistas många i ett utrymme. Om detta sker meddela 
lokalansvarige!  

· På grund av kvarvarande limrester tillåts inte att man tejpar upp ballonger, girlanger 
eller liknande i tak och på väggar.  

· Lokalen får användas till kl 23.00. Ha kul och umgås men kom ihåg att det bor boende 
ovanpå föreningslokalen. Efter kl 22.00 gäller den allmänna trivselregeln om att inga 
störande ljud får förekomma. Detta innebär att ev. musik bör stängas. Håll ljudnivån 
inne i och utanför lokalen på en anständig nivå för allas trivsel.  

· Kom gärna med synpunkter på förbättringar eller idéer! 
 
 
Ha en trevlig dag önskar Styrelsen! 


