
Hyresavtal för uthyrning av föreningslokal  2019-03-01 
 
Berättigade att hyra är bostadsrättshavare eller hyresgäst bosatt inom Brf Ekebys 
område, lokalen får ej hyras ut i andra hand. Föreningslokalen får ej nyttjas av minderårig 
utan målsmans närvaro 
 
Hyresgäst ansvarar för att god ordning råder i lokalen man hyr och angränsande områden, 
att störande ljud ej uppstår för omkringboende.  
Musik får ej spelas i kvartersgården efter klockan 01.00, kvarterslokalen skall vara utrymd 
senast klockan 02.00. 
För uppstådda skador eller dålig städning äger Bostadsrättsföreningen rätt att utkräva 
ersättning. 
Föreningen har rätt att vägra uthyrning till person där klagomål förekommit på grund av 
oaktsamhet, oordning allmän misskötsamhet, störande av ordning. 
Tillträde till föreningslokalen kan tidigast ske klockan 12.00 hyresdagen och skall ha lämnats 
senast klockan 12.00 påföljande dag. 
Föreningslokalen kan även hyras del av dag, från klockan 12.00 – 18.00. 
Hyresgäst av föreningslokalen ombesörjer diskning och städning, att glas och porslin ställs in 
i skåpen, diskmaskinen stängs av, kylskåp plockas ur, bord och stolar ställs undan på 
avsedd plats, att golv blivit städade, alla fönster och dörrar är ordentligt Iåsta och stängda då 
lokalen lämnas. 
Alla sopor tas med från lokalen och eventuellt kvarglömda saker slängs efter en vecka. 
Hyresgäst är skyldig att följa de anvisningar i övrigt som följer med uthyrningen av samtliga 
lokaler. 
Ej boende i Brf Ekeby får hyra föreningslokalen efter styrelsens godkännande, 
Moms och faktureringsavgift tillkommer. 
 
Föreningslokalen kostar 350 kr /dygn,   
Föreningslokalen kostar 150 kr för del av dag  
Depositionsavgift erlägges med 500 kr vid hämtning av nyckel 
 
Bokning av föreningslokalen sker hos Elina Grip, Ekuddsvägen 16B  
tel.: 0739–474 268, E-post: El83gr@gmail.com 
Depositionsavgiften återbetalas efter att ansvarig uthyrare för Brf Ekeby besiktat lokalen. 
Avgiften betalas kontant eller debiteras på avi för bostadsavgift. 
 
Gäller hyra av föreningslokalen  
 
........................... datum för uthyrningen 
 
....... 1 dygn  ....... del av dag 
 
Namn ..................................................................................... 
 
Adress.................................................................................... 
 
Tel ................................... 
 
Jag har tagit del av ovanstående regler och villkor och accepterar samtliga punkter. 
 
Kostnaden betalas kontant ....... 
 
Kostnaden debiteras på månadsavin ....... 
 
 
................................................................ ................................................. 
Datum     Underskrift 


