
HYRESAVTAL FÖR UTHYRNING AV BYAGÅRDEN I HUMMELHOLM

(Kulturföreningens kopia)

Datum för uthyrning: 

Hyran av lokalen bokas dygnsvis vilket innebär mellan 12.00 till 12.00 dagen därpå. 
Lokalerna skall vara städade och lämnade senast 12.00. Detta gäller men undantag kan 
göras för sk. långtidsuthyrning. All uthyrning förutsätter ett medlemskap i Hummelholms 
kulturförening av den som hyr. Undertecknad har fullt ansvar för att lokalen städas enligt 
gällande riktlinjer och att lokalerna är i samma skick som när lokalen togs i bruk. 

Vid eventuella skador på lokalen eller inventeringar inklusive glas och porslin skall den som 
hyr ersätta detta fullt ut. Om detta ej görs tas en avgift ut på minst 2000 kr. Om elektronik, IT
etc. som tillhör kulturföreningen skall användas skall detta gås igenom vid 
uthyrningstillfället. 

 Hyresgäst skall vara fyllda 18 år.
 Riktlinjer för städning finns uppsatta i lokalen. Den som hyr ser till att städa enligt dessa.
 Hyran av lokalen bokas dygnsvis vilket innebär mellan 12.00 till 12.00 dagen därpå. 

Lokalerna skall vara städade och lämnade senast 12.00
 Hummelholms kulturförening tar inget ansvar för material / saker som finns i lokalen och 

som tillhör den som hyr lokalerna.
 Kaminerna i lokalerna går EJ att elda i
 IT-utrustning: Utrustning används med försiktighet. All utrustning slås av efter användande.

Viktigt: Ta reda på hur all IT- utrustning fungerar innan den slås på
Frågor ang. anläggning till Thorbjörn Nyberg 0703360416. 
Inloggning till det trådlösa nätverket: hummelholm.

 Hyresgäst ansvarar för att möbleringen lämnas på samma sätt den var när man tog lokalen i
anspråk

 Lokalerna bokas genom Christer Johansson Hummelholms kulturförening tel. 0703296426. 
Nyckel kan fås genom Christer vid tecknade av kontrakt.

 Vad gäller värme, vatten, toalett etc kontaktas Vaktmästare Anders Arvidsson tel. 
0730330150.

Byagården är hyrd av:

Namn:

Adress:

Telefon:

Ort och datum:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Representant för Hummelholms kulturförening: Christer Johansson


