Lädja Skola
Policy vid uthyrning

Lädja skola ägs och underhålls av Lädja Badplatsförening.
Medlemmar och utomstående kan till ett lämpligt syfte hyra lokalen av Badplatsföreningen.
Hyrestagaren skall lämna en muntlig redogörelse till styrelsen / uthyrningsansvarige om
vilken typ av verksamhet man kommer att bedriva i lokalen innan avtalstecknande.
Samtliga beslut om uthyrning fattas av Badplatsföreningens styrelse.
Kostnad
Medlemmar
Icke medlemmar
Föreningar

Pris per dag
50 kr
100 kr
75 kr

Villkor vid uthyrning











Ett hyresavtal ska finnas och vara undertecknat av båda parter.
Lokalen hyrs endast ut till myndiga personer.
Nyckel utlämnas och returneras enligt överenskommelse.
Betalning sker vid utlämnande av nyckel.
När lokalen lämnas ska utrustningen vara återställd, lokalen städad och i samma skick
som vid tillträdet.
Hushållssopor och skräp ska forslas bort av hyrestagaren.
Rökning i lokalen är inte tillåten.
Skador på lokal och utrustning som uppkommit ersätts av hyrestagaren.
Det är inte tillåtet att övernatta i lokalen. Lokalen är, ur brand och säkerhetssynpunkt,
inte godkänd för detta.
Bokning sker via någon av styrelsens ledamöter eller annan av styrelsen utsedd person

Antagen av Lädja Badplatsförening 12 Maj 2011
………………………………………………………………………..
Cecilia Hedstig
Ordförande

Hyresavtal för Lädja Skola
Undertecknad har träffat följande avtal för hyra av Lädja skola.
Datum:……………………………………. Tid:……………………………………
Ändamål för uthyrningen:……………………………………………………………..
Kostnad:……………………………………………………………………………….
Uthyrningen innefattar även utrustning.
Nyckel utlämnas enligt överenskommelse och returneras enligt densamma.
Betalning sker vid utlämnandet av nyckel.
Villkor för uthyrningen:
Lokalen hyrs endast ut till Myndig person.
Vid återlämnandet ska utrustningen vara återställd, lokalen städat och i samma skick som vid tillträdet.
Hushållssopor och skräp skall forslas bort av hyrestagaren.
Rökning i lokalen är inte tillåten.
Skador på lokal och utrustning som uppkommit ersätts av hyresgästen. Merarbete för att återställa
lokalen och utrustning debiteras hyrestagaren

Hyresgäst:

Hyresvärd: Lädja Skola/genom

…………………………………………

…………………………………………

Namnteckning

Namnteckning

…………………………………………

…………………………………………

Namnförtydligande

Namnförtydligande

…………………………………………

…………………………………………

Adress

Adress

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

Telefon

