
 

  Ordningsregler för samlingslokalen 

 

För att nyttjandet av samlingslokalen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att 

samtliga användare följer nedanstående ordningsregler. Den som hyr lokalen är 

därför SKYLDIG att sätta sig in i dessa ordningsregler. 

 

1. Samlingslokalen bokas genom att kontakta vicevärden på kontoret eller per 

telefon nr 010-442 70 70 mellan kl 11.00-12.00. Hyrestid ett dygn, kl 12:00-

12:00. Hyra 200 kr och depositionsavgift 300 kr betalas i förskott.  

2. Kontrollera direkt när du kommer till samlingslokalen att föregående gäst har 

lämnat lokalen i städat skick enligt städanvisningarna nedan. Kontakta 

vicevärden tfn 010-442 70 70 mellan kl 11.00-12.00 om du har något att 

anmärka på innan du tar lokalen i bruk.  

3. Ansvarig person skall finnas på plats i samlingslokalen under hela tiden som 

verksamhet pågår. 

4. Samlingslokalen får endast användas till samlade tillställningar, inte till stora 

fester.  

5. Ljudnivån ska anpassas av hänsyn till dem som bor i anslutning till 

samlingslokalen.  

6. Samlingslokalen får lånas fram till kl 22:00, efter det skall det vara tyst. 

7. Om det pågår så pass störande verksamhet i samlingslokalen så störningsjour 

blir tillkallad så är det den som hyr lokalen som betalar utryckningen.  

8. Diskning och städning får pågå till kl 23:00 om ansvarig person har godkänt 

detta.  

9. Det råder totalt rökförbud i lokalen.  

10. Samla allt skräp och fimpar i soppåsar, inget får slängas utanför 

samlingslokalen.  

11. Lämna samlingslokalen snygg och ren genom att:  

- Sopa och moppa golven i alla rum inklusive toaletten 

- Torka av bord och övriga ytor  

- Diska, torka och ställ in använt husgeråd på avsedd plats 

- Gör rent handfat och toalettstol noggrant 

- Släng alla sopor 

12. Lås alla dörrar, stäng alla fönster till samlingslokalen. 

13. Den som hyr samlingslokalen står personligt ansvarig för lokalen och alla 

eventuella skador som uppkommit.  

14. Skador på anläggningen eller inventarier skall omgående anmälas till 

vicevärden. Hyresgäst ersätter uppkommen skada. 

15. Nyckeln skall återlämnas inom 24 timmar i brevinkastet på Skillingsgatan 83 B.  

16. Vid förlorad nyckel debiteras den som hyrt lokalen ny låskolv plus extranyckel. 

Nyckeln anses förlorad om den inte återlämnats inom 24 timmar. 

17. Följs INTE reglerna kommer man inte kunna hyra lokalen i fortsättningen.  

 


