Ordningsregler gällande träfflokalen
Träfflokalen är en förmån för oss alla som bor på Hagtornsgården











Det är endast du som är hyreskontrakts- eller bostadsrättsinnehavare som kan boka lokalen.
Du måste ha fyllt 18 år.
Du som hyr ska närvara i träfflokalen under pågående aktiviteter.
Du är ansvarig för träfflokalen under uthyrningstiden. Vid åverkan eller skadegörelse är du
ersättningsskyldig.
Av hänsyn till omkringboende ska det vara en trivsam ljudnivå i träfflokalen efter kl 20.00
vardagar samt efter kl 22.00 på helger. Träfflokalen kan disponeras fram till kl 23.00. OBS!
Aptusbrickan fungerar inte till ytterdörren efter kl 22.30.
Observera att du hyr träfflokalen och inte omkringliggande gräsmatta eller park för att undvika
att boende i närheten störs.
Det är förbjudet att röka i träfflokalen.
Högst 30 personer får vistas i lokalen.
Bokningen omfattar tiden 09.00 bokningsdagen och ett dygn framåt till 08.59. Du kommer in i
lokalen med din egen Aptusbricka och som även går till dusch och toalett.
Träfflokalen ska återlämnas städad och utan åverkan.





Bord och stolar ska torkas av.
Golv i träfflokalen och hallen ska sopas och våttorkas.
Porslin och bestick etc ska diskas, torkas och läggas tillbaka i skåp och lådor.
Sopor ska tas bort från träfflokalen, köksavfall ska slängas. Inga sopor får lämnas
utanför träfflokalen.
 Fönster ska stängas, belysning och levande ljus ska släckas. Se även till att
balkongdörren är stängd och låst.
 Se till att dörren till lokalen är ordentligt stängd när ni lämnar den.
Lokalhyra: 200 kr (debiteras via hyresavin)
Deposition: 500 kr
Depositionsavgiften återbetalas då träfflokalen lämnats i godtagbart skick, alla punkter ovan
har följts samt att inga klagomål har inkommit från grannar på grund av störande ljud eller
uppträdande.
Om någon av punkterna inte efterföljs är depositionsavgiften förverkad.
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Kontrakt träfflokalen, Dalgränd 48
Undertecknad har tagit del av och godkänner härmed reglerna gällande lån av träfflokalen.
Tid för uthyrning från datum, klockslag______________till datum, klockslag_______________
Namn:________________________________________

Adress:________________________________________

Lägenhetsnummer:______________________________

Telefonnummer:_________________________________

Den egna Aptusbrickan öppnar dörren till träfflokalen och båda toaletterna.
Ansvarig person från styrelsen låser upp överlåset i dörren till träfflokalen.
OBS! Aptusbrickan fungerar inte till ytterdörren efter kl 22.30.
Lokalhyran på 200 kr kommer att läggas till på en kommande hyresavi.

Depositionsavgift på 500 kr mottaget av:_______________________________

Depositionsavgift återlämnad, datum:__________________________________
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