ORDNINGSREGLER FÖRENINGSLOKAL BRF VIDFAMNE
Föreningslokalen ligger på Ivar Vidfamnes gata 25-29. Lokalen får användas kostnadsfritt för aktiviteter
som är öppna för samtliga föreningens medlemmar. Lokalen kan även hyras för privat bruk för en mindre
summa. Pengarna går till storstädning av lokalen två gånger per år, el uppvärmning m.m.
För hyra av föreningslokalen gäller följande:
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Endast boende i föreningen får hyra lokalen.
Hyresgästen ska vara närvarande i lokalen under användningstiden.
Maximalt 60 personer får vistas samtidigt i lokalen enligt brandinspektionen.
Efter klockan 22:00 ska det vara normal samtalston.
Rökning är helt förbjuden i lokalen, tillfällig askkopp får sättas utomhus.
Pälsdjur får inte vistas i lokalen.
Dörren mot baksidan och dörren mot trapphuset (bredvid toaletten) är nödutgångar. Dessa får
absolut inte användas annat än i nödsituationer!
Ventilation sätts igång genom att trycka på timern som sitter på väggen till vänster. Tryck igen var
fjärde timme.
Ansvaret för fester som underåriga har åvilar föräldrarna.

När hyrestiden är slut ansvarar hyresgästen för att nedanstående utförs:
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Dammsuga och våttorka samtliga golv. Golvvax finns i städrummet, följ bruksanvisningen. Ajax
eller dylikt ska inte användas på golven!
Rentorka stolar och bord.
Rentorka toaletten, handfatet och spegeln.
Se till att kylskåp, diskmaskin, spis, ugn och köksskåp är rena.
Se till att allt porslin är diskat och inställt på sina platser enligt hyllmarkeringarna.
Rentorka alla arbetsytor i köket.
Gör kaffebryggare, termosar m.m. rena.
Se till att det inte fattas några bord eller stolar.
Se till att soporna är utburna och tänk på att lämna sådant som går att återvinna i
återvinningsrummet.
Sänk värmen på samtliga element.
Se till att det är snyggt utanför ytterdörren (plocka bort fimpar och dylikt).
Se till att brunnen utanför ytterdörren inte är blockerad av t ex löv. Det är annars risk för
översvämning i lokalen.
Släck lamporna och lås ytterdörren.

Vid utebliven eller bristfällig städning förbehåller sig styrelsen rätten att debitera hyresgästen ett minimum
av två timmars städning av städfirma.
Vidare gäller att:
●
●
●
●

Hyresgästen själv bekostar reparationer av eventuella skador som hen förorsakar.
Hyresgästen själv tar med sig förbrukningsvaror som t ex handdukar till kök och badrum, ev
hand- och maskindiskmedel samt trasor.
Hyresgästen anmäler till styrelsen om porslin eller dylikt gått sönder eller saknas, samt är
ersättningsskyldig för faktiska kostnader.
Efter varje tillfälle tar hyresgästen hem sina privata saker inklusive egen mat.

Lämna alltid lokalen i ett fint skick, det blir roligare för alla då! =)

