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Ordningsföreskrifter för uthyrning av 
föreningslokalen! 
 

Följande ordningsregler gäller för vår gemensamma föreningslokal. Lokalen omfattar 1 rum 
med bord, stolar och soffor, samt ett litet pentry som är utrustat med kylskåp, diskmaskin, 
micro, kaffe-och tekokare samt en spis. En toalett finns. Max 50 personer får vistas i lokalen. 
 
1. Lokalen är avsedd för de boende inom Brf Flygaren1 och får nyttjas för privata tillställningar.  
 

2. Bokning sker hos vår förvaltare, se anslag i porten. Nycklar avhämtas/återlämnas 
hos lokalansvarig.  
 

3. Nycklar får endast kvitteras ut av boende i Brf  Flygaren1.  
 

4. Boende är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de saker som 
eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lokal och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till 
lokalansvarig. Om större skada uppstår kontakta fastighetsjouren omedelbart. Telenummer 

08-18 70 00. 
 

5. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn. 
Minimiålder för att hyra lokalen är 20 år. Bostadsrättsinnehavaren bär totalt ansvar fullt ut. 
 

6. Avgift för att hyra lokalen är 300:-/dygn.  
 

7. Lokalen får nyttjas mellan 12:00 – 12:00. Klockan 12:00 skall lokalen vara väl städad, stängd 
och låst. Det åligger den person som hyr föreningslokalen att se till att de personer som vistas i 
lokalen inte för väsen och stör övriga medlemmar i föreningen genom att var högljudda på vår 
gemensamma gård. Respektera dina grannars nattsömn. 
 

8. Lokalen skall återlämnas i städat skick, om så ej sker kommer kostnaden för städningen att 
debiteras den boende som hyr lokalen. 
 

9. Missbruk av de regler som gäller av vår gemensamma föreningslokal kommer att innebära 
att möjligheten att få hyra lokalen igen är förbrukad. 
 
 
Jag har tagit del av föreningens ordningsföreskrifter samt ordningsregler! 
 
 
___________________ _____________________________ ___________ 
Ort och datum  Namn (texta tydligt)                            Lägenhetsnummer 
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Ordningsregler vid hyra av föreningslokalen! 

 

Lokalen hyrs mellan kl. 12.00 och 12.00 nästkommande dag. 

Lämna lokalen i ett väl städat skick: 

 Golven sopas/dammsugs och våttorkas, borden ska vara torkade och rena. 
 All disk ska vara diskad och inställd i skåpen. Inga husgeråd får lämna lokalen. 
 Toaletten ska vara väl rengjord. 
 Sopor ska vara borttagna. 
 Inga färskvaror får lämnas i kylskåpet. 
 Anmäl alltid eventuell skadegörelse vid återlämnandet av nycklar. 
 Tak, väggar, golv, fönster mm ska vara återställda i befintligt skick. 
 

Vägg- och takdekorationer får ej tejpas/spikas/häftas upp på tak och väggar.  

Föreningen tillhandahåller: 

 Städredskap, diskmedel, disktrasor, diskborste. 
 Köket är enkelt utrustat med husgeråd såsom glas, tallrikar, kaffekoppar mm.  
 De torrvaror som vid varje tillfälle finns, socker, salt, te, kaffe mm får användas. 
Liknande torrvaror får gärna lämnas till nästa att användas. 
 
För allas trevnad, vänligen visa hänsyn och var aktsam med föreningens 

gemensamma lokal. 

Rökförbud råder i alla våra gemensamma utrymmen. Rökning är tillåten utanför 

lokalen, fimpar ska vara i askkoppen och inte på 

marken.  


