
Kontrakt avseende uthyrning av  
Brf Agatens lokal på 

Ormingeringen 72 
 

Innan bokning av föreningens lokaler åligger det medlemmen att läsa detta 
kontrakt. När lokal bokats anses kontraktet godkänt av medlemmen som då har 
fullt ansvar under hela hyresperioden. Endast medlemmar i Brf Agaten är 
berättigade att hyra föreningens lokaler. 

 

Kostnaden för att hyra föreningslokalen är 300:-/dygn. Detta debiteras via HSB 
Stockholm genom samavisering med månadsavgiften. Hyresgästen använder 
sin passertagg för att komma in i lokalen, denna är endast aktiverad under 
uthyrningsperioden.  

 

Uthyrningsperioden startar 12:00 och avslutas 11:00 nästkommande dag, 
alternativt sista dagen för uthyrningsperioden. Dessa tider är inte flexibla. 
Önskar man tidigare tillträde/senare frånträde krävs att man bokar ett extra 
dygn. 

 

Skulle det under tiden för uthyrning uppstå skada/skador i lokalen samt/eller 
på den utrustning som finns i lokalen är hyresgästen fullt ersättningsskyldig 
gentemot uthyraren. Detta gäller även om det inte är hyrestagaren själv som 
orsakat skadorna.  

 

Skulle föreskrifterna i detta avtal ej följas av hyrestagaren, samt vid större 
störningar, har samtliga ledamöter i Brf Agatens styrelse rätt att med 
omedelbar verkan avsluta pågående uthyrning. Sker detta så tillkommer en 
straffavgift på 500:-, även denna samaviseras med avi från HSB Stockholm 
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Under hyrestiden är det hyrestagarens ansvar att: 

Högst 50 personer vistas i lokalen. 

Rökning ej sker i någon del av lokalen. 

Kringboende ej störs av hög ljudvolym eller annat oväsen. 

Det efter kl. 22:00 är så låg ljudnivå som möjligt. 

Det efter kl. 01:00 ej förekommer ljud som hörs utanför lokalen 

Det i samband med uthyrningen ej framförs motorfordon inne i föreningens 
område på ett sätt som kan vålla skada på person eller övriga materiella ting.  

Endast markerade parkeringsplatser används av besökare till lokalen. 

 

Vid hyrestidens utgång är det hyrestagarens ansvar att: 

Inga materiella skador uppstått under tiden för uthyrning. 

Använt husgeråd/porslin/textilier som lokalen är utrustad med är 
diskat/tvättat samt är placerat på sin ursprungliga plats. 

Inga sopor finns kvar i lokalen. 

Bord, stolar samt bänkar är avtorkade med för ändamålet avsedda 
produkter/redskap. 

Golv är dammsuget samt avtorkat med för ändamålet avsedda 
produkter/redskap. 

Soffan är städad med för ändamålet avsedda produkter/redskap. 

Golv och sanitetsporslin i toalettutrymmen städas och avtorkas med för 
ändamålet avsedda produkter/redskap. 

 

 


