
 

 

 

 

 

 

Regler för hyra av föreningslokalen 

Ordningsföreskrifter för uthyrning av föreningslokalen 

Följande ordningsregler gäller för vår gemensamma föreningslokal som är belägen i 

tvättstugan. Lokalen är godkänd av brandmyndigheten för 45 personer och omfattar ett större 

rum med bord och stolar, samt ett litet pentry som är utrustat med kylskåp, diskmaskin, mikro, 

kaffebryggare och spis samt en servis för 42 personer. Toalett finns. Rökförbud gäller i hela 

lokalen och i direkt anslutning till densamme. 

 

1. Lokalen är avsedd för de boende inom Brf Glädjen i Viksjö och får nyttjas för privata 

tillställningar. Ej för kommersiellt nyttjande. Lokalen får under inga omständigheter 
lånas ut till utomstående personer, så som släktingar och vänner. För nyttjande av 

lokalen till styrelsemöten, studiecirklar, pubkvällar och föreningsaktiviteter gäller inte 

punkt 6. 

 
2. Bokning sker via mail lokalbokning@gladjen.net . Nycklar avhämtas/återlämnas hos 
lokalansvarig. Lokalansvarig Lotta Ståhlberg T53 & Marie Neman T2. Lokalen får bokas 

max 2 gånger per månad och hushåll. 

3. Nycklar får endast kvitteras ut av bostadsrättsinnehavaren. Ej Barn. Vid förlust av 
nyckel debiteras tillverkning av nya nycklar samt cylinder. 
 

4. Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och 
blir ersättningsskyldig för de saker som eventuellt skadas eller förstörs. Skador på lokal 
och lösöre skall ovillkorligen rapporteras till lokalansvarig senast vid nyckelns 

återlämnande.  

 

5. Det är förbjudet att lämna minderåriga ensamma i lokalen utan målsmans tillsyn. 
Minimiålder för att hyra lokalen är 20 år. Bostadsrättsinnehavaren bär det fulla ansvaret 
fullt ut. 

6. Fr.o.m 1 januari 2015 är avgiften för att hyra lokalen 500 kr för vuxenfest och 250 kr 

för barnkalas avgiften läggs på nästkommande avgift/hyresavi. Alla intäkter för lokalhyra 
som inkommer till föreningen ska återinvesteras i lokalen. 

 
 

 



 

 

 

7. Lokalen får nyttjas mellan 12:00 – 01:00. Klockan 01:00 skall lokalen vara stängd och 

låst. Efter klockan 22.00 ska musikvolymen sänkas för att inte störa de boende i 
närliggande lägenheter. Det åligger också den person som hyr föreningslokalen att se till 

att de personer som vistats i och utanför lokalen inte för väsen och stör övriga 
medlemmar i föreningen genom att var högljudda i eller utanför våra gemensamma 

utrymmen. Respektera dina grannars nattsömn. 

8. Man har tillgång till lokalen från klockan 12.00 dagen man bokat till och med 11.30 
dagen efter. Lokalen skall återlämnas i städat skick, senast 11:30 dagen efter, eller annan 
tid om det är överenskommet med lokalansvarig. Om städning ej har gjorts så debiteras 

bostadsrättsinnehavaren via nästkommande hyresavi. Detsamma gäller debitering för 
andra kostnader orsakade av hyrestagare, exempelvis utryckning av störningsjour.  

 

Styrelsen Brf Glädjen i Viksjö 


