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REGLER FÖR NYTTJANDE AV GÅRDSHUSET
BOKNING, BETALNING & NYCKLAR
1. Bokning får endast göras av medlem och skall göras utförligt i bokningspärmen som finns i
tvättstugan.
2. En avgift om 200 kr per påbörjat dygn som bokats, skall betalas kontant vid avhämtandet
av nycklar till Gårdshuset.
3. Gårdshuset får användas till fester och hobbyverksamhet. Gårdshuset får användas för
övernattning, dock högst 2 nätter/gång (2 stycken resesängar finns att tillgå). Gårdshuset
får inte användas för kommersiell verksamhet.
4. I god tid före skall tid avtalas med husvärdarna om tid för avhämtning av Nycklar till
Gårdshuset.
5. Gårdshuset skall givetvis efter användning städas och återställas i det skick som
rådde innan huset hyrdes.
Även "Checklista för städning efter hyra" skall fyllas i innan och lämnas tillsammans
med återlämnandet av nycklar.
6. Den medlem som bokat Gårdshuset ansvarar för nycklar och får inte lämna dessa till
någon utomstående. Förkomna nycklar ersättes av medlem som bokat.
GÅRDSHUSET OCH DESS UTRUSTNING
7. Vid bokning disponeras Gårdshuset med uteplats. Möbler och inventarier får endast
disponeras av den som bokat.
8. Komplett köksutrustning och servis (uppdateras årligen) för ca 30 personer finns att tillgå.
Den som bokar står själv för förbrukningsmateriel. Vid sällskap större än 10 personer får
man själv hålla med toa- och hushållspapper.
ANTAL I GÅRDSHUSET & BRANDSÄKERHET
9. Max 40 personer sittande till bords, får samtidigt vistas i Gårdshuset. Nyttjande medlem är
ansvarig för att utrymningsvägar (entrédörr och balkongdörr) alltid är upplåsta och ej
blockerade vid användande av Gårdshuset. Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare
finns i lokalen.
ORDNING & REDA – FÖR ALLAS SKULL
10. Den som bokat Gårdshuset ansvarar för städning, disk, tömning av kylskåp, soptömning, att
dörrar låses och att extrastolar/extrabord återlämnas till förrådet. Inga möbler eller annan
köksutrustning får lämna Gårdshuset. Extra avgift kan tillkomma om städning inte utförs
tillfredsställande. Brister och trasig materiel skall anmälas till husvärd.
ÖVRIGT
11. Rökning är inte tillåten i Gårdshuset och får endast ske på uteplatssidan för att ej störa
närmast boende.
12. Pälsdjur får med hänsyn till allergiker inte vistas i Gårdshuset.
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