
 
 

Ort och datum: ___________________________________________________________________ 
 

Hyresförbindelse  
 

Hjälsta Bygdegårdsförening hyr härmed ut lokal och inventarier till 

Namn: ____________________________________________________________ 

Pers.nr: ____________________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Mellan följande datum: _______________________________________________ 

För följande tillställning: ______________________________________________ 

Hyresgästen erlägger följande hyresavgift: ______________________ kronor. 

I hyresavgiften ingår tillgång till hela byggnaden och parkering, samt inventarier. Hyresgästen 

ska vårda och akta lokaler samt inventarier samt avhjälpa samt ersätta skada som uppstår under 

hyrestillfället, vare sig denne är direkt eller indirekt vållande. 

Uppsättning av dekorationer eller andra anordningar i golv, väggar eller tak får inte göras utan 

hyresvärdens medgivande. Hyresgästen får inte heller utan tillstånd använda lokalerna till av 

myndigheter och/eller lag förbjudna ändamål och inte heller för annat ändamål än det som ovan 

angivits. Om inte annat överenskommits ska lokalerna städas och lämnas i samma skick som de 

mottogs.  

       

_______________________________   __________________________________ 

Representant från Hjälsta Bygdegårdsförening               Hyresgäst, ID kontroll: körkort/ID-kort            Pass 



 
 

Ort och datum: ___________________________________________________________________ 
 

Städinstruktioner 
 

- En full soptunna ingår i hyresavgiften, resterande sopor skall tas med efter 

avslutad tillställning. 

- Alla golv ska dammsugas samt våttorkas. 

- Papperskorgar ska tömmas och toaletter samt handfat ska torkas. 

- Bestick, glas, porslin och alla annan köksutrustning som har använts ska 

diskas enligt instruktion och sedan ställas undan i respektive skåp. 

- Bänkar och bord ska torkas av. 

- Bord och stolar ska ställas undan – 10 stolar/stapel och bord på angiven 

plats. 

- Plocka skräp runt bygdegården/på parkeringen. 

- Släck alla lampor när ni lämnar lokalen. 

Hjälsta Bygdegårdsförening förväntar sig att hyresgästen lämnar lokalen i samma 

skick som den var vid ankomsten. Om hyresgästen inte städar lokalen enligt 

instruktioner och inte åtgärdar eventuella brister efter tillsägelse påförs 3000 kr 

extra på hyreskostnaden. 

Hyresgästen intygar härmed att städinstruktioner har förmedlats från 

bokningsansvarig representant från bygdegården, samt att hyresgästen har läst och 

förstår instruktionerna beskrivna ovan: 

 

_______________________________   __________________________________ 

Representant från Hjälsta Bygdegårdsförening                Hyresgäst 

 

 



 
 

Ort och datum: ___________________________________________________________________ 
 

Hyresregler 
 

- Personen som signerar hyresavtalet måste vara minst 25 år gammal. 

- Personen som signerar hyresavtalet måste vara på plats under hela 

tillställningen. 

- Personen som signerar hyresavtalet är den person som hämtar samt lämnar 

tillbaka nyckel till hyresansvarig. 

- Hyresgästen ska vårda och akta lokaler samt inventarier samt avhjälpa samt 

ersätta skada som uppstår under hyrestillfället, vare sig denne är direkt eller 

indirekt vållande. 

- Uppsättning av dekorationer eller andra anordningar i golv, väggar eller tak 

får inte göras utan hyresvärdens medgivande. Hyresgästen får inte heller 

utan tillstånd använda lokalerna till av myndigheter och/eller lag förbjudna 

ändamål och inte heller för annat ändamål än det som ovan angivits. Om inte 

annat överenskommits ska lokalerna städas och lämnas i samma skick som 

de mottogs. 

- Finns det personer i sällskapet som är yngre än 25 år ska det finnas en 

person över 25 år på plats/10 personer under 25 år - vi ser helst att 

denna/dessa person/er är föräldrar eller liknande. 

 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Representant från Hjälsta Bygdegårdsförening                Hyresgäst 
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