
 
 

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse här!! 
Här kommer lite regler och annat som är bra att känna till. 

Tillgång till lokalen och andra regler 
Övernattning i lokalen är ej tillåten. Rökning endast tillåten utomhus. I lokalen får det max vistas 120 personer samtidigt.  
Kvällsaktivitet ska avslutas senast kl. 1.00 fredag och lördag 
 kl. 24.00 söndag- torsdag 
Efter dessa klockslag ska det vara det vara tyst i och utanför lokalen.  
Vid störningar i eller utanför Bygdegården efter ovanstående tider har grannar till Bygdegården rätt att avropa Securitas 
trygghetsjour. Den som hyr lokalen blir då fakturerad avgiften från Securitas. Avgiften är för närvarande 1634 + 900 SEK 
(exkl moms).  

Värme 
Bygdegården värms upp till 18oC med en luftvärmepump. Önskas högre temperatur kan elelementen användas. Detta görs 
genom att trycka på timern för elementen som sitter på väggen till vänster om ingången till köket. Timern är inställd på två 
timmar.  

Städning 
Bygdegårdsföreningen är mycket tacksam om ni hjälper oss att hålla vår bygdegård fin och fräsch!  
Checklista vid städning: 

� Diska och ställ in i skåp och lådor. Töm och rengör diskmaskinen. Lämna luckan öppen.  
� Rengör kyl och frys, elspis, ugn och kaffebryggare. 
� Torka av samtliga bänkar. 
� Torka bord och stolar och ställ på avsedd plats. 
� Grovsopa, dammsug och våtmoppa samtliga golv. 
� Rengör WC, handfat och spegel. 
� Se till att samtliga fönster och dörrar är stängda och att all belysning är släckt när ni lämnar lokalen. 
� Eventuell nedskräpning utomhus plockas bort. 
� Pappkartonger, glas, metall, plast, flaskor och burkar tas om hand och bortforslas av hyresgästen. Sopsortering finns 

vid fotbollsplanen. Annat avfall skall läggas i sopsäckar i befintliga sopkärl. 
Vid bristfällig städning debiteras 1 500:- 

Skador 
Eventuella skador på lokal eller inventarier skall meddelas och ersättas Bygdegården till ansvarig uthyrare. 

Vid lämnande av lokalen 
Nyckel samt påskriven städkvittens ska lämnas åter i det brevinkast som sitter på dörren på höger långsida av Bygdegården.  
 

 
Jag har tagit del av de regler som gäller i samband med hyrandet av Västerlösa Bygdegård och förbinder mig härmed att följa 
dem:  

________________________________ __________________ 
Namnteckning Datum 

________________________________  
Namnförtydligande  

________________________________ 

________________________________ ________________________________ 
Hemadress Telefon 

 
 

 
Västerlösa Bygdegårdsförening! 


