HYRESVILLKOR FINNSJÖSTRAND
Gäller från 2017-10-18

§1

Järnboås Bygdegårdsförening hyr ej ut lokaler till personer under 25 år.

§2

Vid bokning hel helg eller hel vecka bekräftas bokningen genom att 25% av hyreskostnaden
betalas in i förskott till bygdegårdens bankgirokonto 546-7287 tydligt märkt med hyresperiod
och hyresgästens namn. Vid en eventuell avbokning tidigare än en månad före aktuellt datum
återbetalas hela beloppet. Vid avbokning mindre än en månad före sker ingen återbetalning.

§3

Vid avresa skall gästen överlämna lokalerna i städat skick. Hyresgästen skall sopsortera. 			
Hyrespriserna enligt prislistan förutsätter att hyresgästen städar lokalerna efter användning samt 		
att de återlämnas i oskadat skick.
Om städningen är bristfällig har bygdegården rätt att efterdebitera den faktiska städkostnaden 		
med f n 400 kr/timme. Skada som vållats av hyresgästen, eller av person som med hyresgästens 		
medgivande vistats i lokalerna, ersätts av hyresgästen. Om skada ersätts genom bygdegårdens 		
försäkringar begränsas hyresgästens ansvar till självrisken.

§4

Hyresgästen skall respektera de boende i närområdet så att dessa inte störs av musik eller annat 		
ljud. Efter kl 00.00 får musik inte spelas utomhus.

§5

I Västra flygeln (Backstugan) får antalet övernattande inte överstiga antalet bäddar. Lokalerna får
inte utnyttjas av fler gäster än vad som angivits i bokningen.

§6

Borttappad nyckel ersätts med 5 000 kr.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Se till att
• Utrymningsvägarna inte blockerats med bord, stolar eller liknande
• Informera era gäster om var utrymningsvägarna finns
• Inte ta in fler personer än vad lokalerna är godkända för
• Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa
• Placera ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats
• Rökning endast sker utomhus
• Eventuella tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier m m är sökta
Vid brand
• Utrym lokalen, uppsamlingsplats är parkeringsplatsen
• Larma SOS, telefonnummer 112. Ni befinner er på Järnboås Bygdegård, Finnshyttan Finnsjöstrand
316, Nora
• Brandsläckare finns i Huvudbyggnaden, Östra flygeln och Västra flygeln
• OBS! Utrymningslarmet i Västra flygeln är inte direktanslutet till räddningstjänsten
•
Innan ni lämnar lokalen, se till att
• Levande ljus är släckta
• Spisar, kaffebryggare och andra elektriska apparater är avstängda
• Vattenkran och kran till diskmaskinerna är avstängda
• Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade

