HYRESKONTRAKT FÖR ALSNU GÅRD
REGLER FÖR UTHYRNING AV FÖRENINGEN ALSNU VIKINGARS GÅRD
1. Vem får hyra?
Myndiga medlemmar i föreningen Alsnu Vikingar har möjlighet att hyra gården.
2. Hyra

Hyra på 750 kr för halvdag (upp till 4 timmar), eller 1000 kr för heldag inkl.
övernattning, eller 1500 kr för helg (fredag - söndag).

3. Återställande av Alsnu Gård
Efter användning av gården kvällstid ska gården vara återställd nästkommande
dag senast kl 12.00. Har gården använts under dagtid ska återställande ske
senast kl 18.00 samma dag. Har andra tider överenskommits vid uthyrningen
gäller dessa tider.
4. Allmänna ordningsregler
Hyrespersonen ansvarar personligen för att nedanstående regler följs.
a) Att byggnader, inventarier och området i sin helhet vårdas väl och lämnas
i samma skick som vid hyrestillfällets början.
b) Rökning i byggnader är förbjudet. Rökning på området får endast ske på
anvisad plats.
c) Behov nr 1 (urin) skall ske på ordentligt avstånd från gården, behov nr 2
skall alltid ske i klubbhusets toalett uppe vid fotbollsplanen.
d) Sopor skall läggas i avsedda behållare och vid avfärd tas med för att
slängas på avsedd plats.
e) Eldning får endast ske i eldstäder avsedda för detta.
f) All eldning skall göras ansvarsfullt och släckas omsorgsfullt före avfärd.
g) Vid eldning inomhus i samband med övernattning ska eldvakt med
kvittering utses. Den som är eldvakt ska kunna larma och vara förtrogen
med släckutrustning samt nödutgångar.
h) Vid eldsvåda och/eller annan allvarlig fara eller olycksfall skall alltid
räddningstjänst 112 larmas, vid eldsvåda skall därefter omedelbart
släckning påbörjas.
i) Använd ved i huset ska ersättas med ny torr ved på avsedd plats före
avfärd.
j) Allt som går sönder eller förloras skall omedelbart anmälas till
gårdsvärden (ansvarig för uthyrningen).
k) Hänsyn skall alltid tas till omgivande grannar och eventuella besökare i
alla avseenden.
l) Vid avfärd skall eld vara släckt, huset iordningställt och städat, ved påfylld
samt dörrar stängda.

HYRESKONTRAKT FÖR ALSNU GÅRD
Hyresdatum:

…….../………… 20……… tom …….../………… 20………

Hyresgäst:

_______________________ Tel.nr________________
E-post__________________

Gårdsvärd:

_______________________ Tel.nr________________
E-post__________________

Hyresbeloppet insätts på Alsnu Vikingars bankgiro 846-5676 eller betalas
kontant till gårdsvärden.
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