
Hyra av kvartersgården 
 

 Detta är vår gemensamma föreningslokal och en möjlighet att vårda. Utnyttja gärna lokalen! 

 Om det är något som inte fungerar eller om ni har förslag på förbättringar får ni gärna 

meddela någon i styrelsen. 

 Det finns tillgång till både ljudanläggning och projektor 

 Om nedanstående regler inte följs och/eller någon närboende blir störd av tillställningen och 

kommer med berättigat klagomål, tillåts den för festen ansvarige husägaren ej att hyra 

kvartersgården vid något ytterligare tillfälle. 

Regler 

 Nyckelknippa för hyra av lokal finns hos hus 178 och hus 244 

 Hyra 200 kr betalas vid utkvittering av nycklarna, dvs i förskott  

 Lokalen kontrolleras med avseende på städning och inventariernas befintlighet i samband 

med återlämning av nycklarna  

 Lås upp båda ytterdörrarna när ni börjar och lås dem när ni är klara. De är brandutgångar 

och måste vara fungerande vid nyttjande av lokalen 

 Observera att fönstren är låsta. Nyckel finns på knippan 

 Elementen – om det är kallt ute och ni har haft dem på, stäng av dem när ni är klara så vi 

sparar på elen och miljön.  

 Tänk på att träningsrummets utrustning innebär skaderisk för små barn (dörren går att låsa 

om så önskas) 

 Ljudnivån får ej vara sådan att den stör närliggande hus. Tänk på att fönster och dörrar som 

vetter åt hus nr 200, 202, 204 och 206 skall hållas stängda. 

 Rökning är ej tillåten inne i kvartersgården. Vid rökning utanför, ta vara på resterna och låt 

dem ej ligga kvar ute och skräpa. 

 Städning av lokalen måste ske efter att ni användandet 

o Festsalen: Damsug golv och soffor, torka golven. Plocka upp skräp, ställ i ordning möblerna 

o Kök: Diska och plocka tillbaka porslin. Damsug och torka golvet 

o Hall och toalett: dammsug och torka golven 

o Träningsrummet: Plocka undan skräp. Damsug och 

torka golvet om det varit mkt folk 

o Bastun: plocka undan skräp och torka av golvet om det  

blivit vått. Töm papperskorgar 
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