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Regler vid hyra av träfflokalen på Grangården 
 
När du hämtar nyckeln betalar du en deposition på 500 kr (kontant eller 
swish). Depositionen återlämnas när städning, inventarier och övrig 
utrustning har kontrollerats av den lokalansvarige, under förutsättning att 
inga skador har uppstått och att du även i övrigt följt reglerna. I annat fall 
behåller föreningen hela eller delar av depositionsavgiften. Ytterligare 
avgifter kan tillkomma.  
 

• Lokalen hyrs ut till föreningens medlemmar för privat bruk men inte för 
kommersiell verksamhet. 

• Lokalen hyrs ut alla dagar utom efter kl.18 på valborg, midsommarafton 
och nyårsafton på grund av risken för påhälsning av objudna gäster dessa 
tre kvällar. 

• Lokalhyran är 200 kr och läggs på hyresavin nästkommande månad. 
• Nyckeln lämnas ut mot en depositionsavgift på 500 kr.  
• Skador på inventarier och/eller annan utrustning ersätts till dess fulla 

värde genom ett påslag på hyresavin. Depositionsavgiften täcker alltså inte 
kostnader för skador som överstiger 500 kr. 

• Dörren direkt ut på gården måste hållas STÄNGD. Rökare och andra 
måste använda ingången som även leder till tvättstugan. Detta är mycket 
viktigt eftersom de närliggande bostäderna inte får störas av musik och ljud. 

• Eventuell störningsjour som rings ut av boende p.g.a. att festen stör 
medlemmarna bekostas av den som hyr lokalen. Avgiften för detta tas ut 
genom ett påslag på hyresavin.  

• Nyckeln lämnas ut av den lokalansvarige tidigast dagen före hyresdagen. Den 
återlämnas senast dagen efter hyresdagen beroende på eventuell ny bokning 
den dagen. 

• Du som hyr lokalen och har undertecknat hyreskontraktet ansvarar för 
att kringboende inte blir störda. Musik kan spelas fram till kl. 22.00 söndag 
till torsdag och fram till kl. 24.00 fredag – lördag, men tänk på att hålla lokalens 
dörrar och fönster stängda. Uteplatsen utanför lokalen kan användas som 
samlingsplats fram till kl. 20.00 alla dagar. 

• Rökning är inte tillåten i lokalen. Rökare informeras om var det finns 
askkoppar och uppmanas att tänka på att inte störa.  

• Marschaller får inte placeras direkt på marken. 
• Städning av lokalen innebär att golv dammsugs/sopas, att golv, bord och 

stolar våttorkas, att köket görs rent och att disken är diskad och allt porslin 
ställs in i skåpen, att luckor torkas av, att sopor slängs i sopnedkasten, att 
toaletterna i korridoren utanför lokalen städas och våttorkas, och att kyl/frys 
töms. Moppar, dukar och andra textilier tvättas. Om det behövs, städa också 
utanför lokalen. Ställ tillbaka möblerna på plats. 

 
Barn och ungdomar får inte hyra lokalen. Målsman – tillika kontraktsinnehavare av 
lägenhet – ansvarar för kontraktsskrivning av träfflokalen och att reglerna åtföljs. 
 
Om du bryter mot ordningsreglerna eller i övrigt inte tar ditt ansvar enligt 
hyresavtalet kan det resultera i att du inte får hyra lokalen flera gånger. 


