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Hyresregler för Gårdslokalen Hasselgården: 

• Det kostar 300 kr för boende på Hasselgården att använda lokalen, samt en 
depositionsavgift på 500 kr. Den får man tillbaka efter kontroll att lokalen är 
ordentligt städad och ingenting är skadat, försvunnet eller trasigt. 

Är ej städningen godkänd debiteras hyresgästen för inhyrning av städfirma. 

• Klockan 13.00 bokad dag får man tillträde till lokalen, då kan nyckeln 
hämtas hos lokalbokningsansvarig mot depositionen. Vill du få tillgång till 
lokalen tidigare eller hämta nyckeln senare än 13.00 kan du komma överens 
om det med lokalbokningsansvarig. Det är viktigt att du genast meddelar om 
lokalen inte är städad eller inte i ordning när du kommer dit. 

• Följande dag klockan 12.00 ska lokalen lämnas städad enligt städlistan (se 
nedan). Alla punkter på listan ska göras. Nyckeln återlämnas till 
lokalbokningsansvarig kl 12.00 eller vid överenskommen tid. 

• Nyckel får endast kvitteras ut av lägenhetsinnehavare på Hasselgården. 
Lägenhetsinnehavare är alltid ansvarig för lokalen och dess inventarier. Fest i 
lokalen måste alltid ha ansvariga vuxna lägenhetsinnehavare med under 
kvällen, detta för att vid behov kunna ingripa och avsluta festen om den 
urartar. Ungdomar (under 18) får inte själva anordna fest i lokalen. Om något 
skadas eller försvinner blir lägenhetsinnehavaren ersättningsskyldig. 
 

• Lägenhetsinnehavaren som hyr lokalen måste ha en gällande hemförsäkring. 
 

• Övernattning i lokalen får inte förekomma. 
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Ordningsregler för dig som hyr gårdslokalen:  

• Rökning: Det är rökförbud i lokalen.	   
Om Du eller Dina gäster röker utanför lokalen, är det ditt ansvar att plocka upp fimpar 
som kastats runt lokalen. 

• Utemiljö: Städning av utemiljö kring träfflokalen ingår i den allmänna städningen, så 
glöm inte att ta en sväng runt efter att Du städat. 
För grovsopor hänvisar vi Dig till ”miljöstugan” 
OBS! Ställ aldrig några sopor utanför miljöstugan. 

Svenska Bostäder debiterar städning utomhus om det inte är rent! 

• Ljudnivå: Tänk på att ta samma hänsyn när du är i lokalen som när du är i lägenheten. 
Stör inte grannarna. Ljudet bör dämpas vid vädring. 
Efter kl 24:00 fredag och lördag och kl 22.00 övriga dagar skall fönster och dörrar 
hållas stängda för att inte störa andra hyresgäster. 
Festen får inte fortsätta utanför lokalen så grannar blir störda. Den som inte följer 
reglerna, kan bli avstängd från lokalen. 

• Antal gäster: Av säkerhetsskäl får man får max vara 50 personer i lokalen 

• Inventarier: Inga Inventarier får under inga omständigheter föras bort från lokalen! 

• Om olyckan är framme: Glas, porslin mm som går sönder ska påtalas och ersättas av 
den som hyr lokalen. Fläckar på soffor och stolar ska även påtalas och tvättas av den 
som hyr lokalen. Om lokalen vandaliseras ska skadan ersättas av den som hyr lokalen. 

• Toalett: För att komma in på toaletten så lägger du den blå brickan som finns på 
nyckelknippan mot magnetrutan utanför lokalens dörr så öppnas dörren automatiskt. 
OBS! Tala om för dina gäster att inte låsa med vredet inne på toan utan bara stänga 
dörren som vanligt, det går ju inte att öppna dörren utan bricka utifrån. 

• Låsning: Lås träfflokalens ytterdörrar och balkongen!! Lokalen får aldrig lämnas  
olåst.  

Om festen urartar eller om annat  
hot uppkommer ring: 

Polis: 114 14  

eller 112 vid nödsituation 
 
Sist men inte minst, var rädd om vår gemensamma lokal som de vore din egen. Vi 
hoppas Du kommer att ha det trevligt och att du informerar dina gäster om reglerna! 

Tack för att Du respekterar reglerna 
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Städlista gårdslokalen: 

• Diska, torka och ställ alla saker på sin plats i skåpen. 
 

• Lämna kaffebryggare och termosar öppna, annars kan de mögla. 
 

• Torka av borden, bänkar och spis. 
 

• Torka ur kylskåp och micro. 
 

• Om ni har använt levande ljus, se till att ta bort allt stearindropp från 
bord och dukar. 
 

• Dammsug golvet, mattan och soffan. 
 

• Torka av golvet med såpa, vatten och mopp. Även pentryt och hallen. 
 

• Toaletterna: torka ur handfatet och gör rent toalettstolen. Använd 
svamp och rengöringsmedel från förrådet. Sopa och torka av golvet 
med moppen. 
OBS! Separat golvmopp och trasa för toaletten. 
 

• Skölj och vrid ur mopparna när de har använts klart. 
 

• Töm sophinkar och kasta sopsäckarna i sopnedkastet utanför lokalen. 
Vi använder sopsäckar som får plats där. 
 

• Kolla att dörrarna till altan, pentry och förråd är låsta. Lämna aldrig 
lokalen olåst 

Det är hyresgästens ansvar att se till att alla ovanstående punkter blir 
gjorda. 

Om lokalen inte är ordentligt städad får hyresgästen inte tillbaka 
depositionen samt att hyresgästen blir debiterad för inhyrning av 
städfirma. 

Har dessutom om festen stört eller några inventarier gått sönder eller 
saknas riskerar hyresgästen avstängning från lokalen. 

 


