LH Främlingen

Regler för lån av lokalen vid Främlingsvägen 9
•
•

•
•

•

•

•

Endast hyresgäster som bor på Främlingsvägen kan kvittera nyckel till lokalen.
Vid lån av lokalen är den som kvitterat nyckel skyldig att se till att lokalen är utrymd,
släckt och låst kl. 24.00, samt att alla fyra ytterdörrarna är låsta (både på markplan
och i källaren). Efter kl. 22.00 får inte störande ljud förekomma.
Städa lokalen så att du lämnar den i åtminståne samma skick som den var när du
lånade den.
Vid lån av lokalen till hemmaboende ungdomar 15–18 år är det vårdnadshavaren
som kvitterar nyckeln och har ansvaret för att ingen alkoholkonsumtion kommer att
äga rum i och vid lokalen.
Hyrestagaren ansvarar för eventuell skadegörelse som kan uppstå i lokalen eller på
inventarier i samband med förhyrningen. Uppkommen skada skall ersättas till fullo.
Hyresgästföreningens försäkring gäller inte vid denna uthyrning. Hyrestagaren
förbinder sig att ha egen gällande hemförsäkring som täcker eventuell skadegörelse
i lokalen. Inventarielista med ersättningsnivåer finns anslagen i köket.
Nyckel ska återlämnas snarast efter det att lokalen inte ska användas längre. Anser
Hyresgästföreningens representant att lökalen inte städats tillräckligt bra behöver
låntagaren åtgärda detta.
Vid upprepad misskötsel kan rätten att låna lokalen tas ifrån berörd hyresgäst.

Härmed intygar jag att jag tagit del av ovanstående föreskrifter och
inventarielistorna och förbinder mig att följa dessa.
Midsommarkransen den
____________________________
Hyrestagarens namnteckning
____________________________
Hyrestagarens adress
__________________________________
Hyrestagarens namnförtydligande
____________________________
Hyrestagarens telefonnummer
__________________________________

Checklista vid städning av lokalen Främlingsvägen 9
Lämna lokalen i åtminståne samma skick som den var när du lånade den.
Om du dessutom lämnar den ännu finare än den var när du kom finns chansen att den är
jättefin när du lånar lokalen nästa gång.

Allrummen
•
•
•
•

Torka av bord, skåp och annat som blivit smutsigt
Dammsug och våttorka alla golv
Dammsug mattorna
Putsa fönster som blivit kladdiga

Köket
•

•
•
•
•
•
•
•

Om du använt kylskåpet, torka ur och diska eventuellt hyllplan och plastbehållare. Se till att kylskåp
och frys stängs av ordentligt och lämnas med dörrarna öppna. Lägg en handduk emellan så
dörrarna inte slår igen.
Diska, torka och ställ in tallrikar, glas, koppar odyl. i köksskåpen.
Släng det använda kaffefilter, diska kaffekannan och den löstagbara delen på kaffebryggaren.
Torka av kaffebryggaren.
Diska ur använda termosar och låt dessa lufttorka utan lock på.
Torka av använda vaxdukar. Tvätta dem om de blivit riktigt smutsiga.
Torka av alla arbetsytor och bord.
Dammsug och våttorka golvet.

Toaletten
•
•
•
•

Rengör toalettstolen
Rengör tvättfatet och putsa av spegeln.
Dammsug mattan.
Dammsug och våttorka golvet.

Hallen
•
•
•
•
•

Damma av dörrmattorna.
Dammsug och våttorka golvet.
Se till att jalusierna är fördragna.
Alla hopfällbara bord och stolar skall placeras i förrådet.
Har du använt uteplatsen torkar du borden, samt plockar upp skräp.

Källaren
Har du använt nedervåningen se till att
• Damma av kuddarna.
• Dammsuga soffan och trappan

Innan du går
Se till att alla lampor är släckta, både på nedre och övre våningen.Se till att jalusierna är fördragna. Se till att
alla ytterdörrar är låsta.

