
Nyalands Samfällighetslokal 
 

Ordningsregler: 
För allas trevnad och för att lokalen ska  
hållas i ett bra skick gäller några enkla 

regler. 

 Maximala antalet personer som är tillåtna 

 i lokalen är 100 st (etthundra). 

 Rökning i lokalen är ej tillåten. 

 Lokalen får ej hyras ut för kommersiellt bruk. 

 Inga djur får vistas i lokalen. 

 En maxtid till kl. 01.00  har införts vid 

 hyrning av lokalen. 

 Efter kl. 22.00 skall dörrar och fönster 

hållas stängda och ljudnivån inne i lokalen 

ska vara dämpad för att inte störa 
 närliggande bostäder. 

 Alla skador som eventuellt uppstår  

ska alltid anmälas till lokalansvarige. 

 Lokalen får inte hyras ut i andra hand,  

vilket innebär att fastighetsägaren alltid 
 ska närvara under hela uthyrningstiden. 

 Hyresgästen är ansvarig för eventuella  

skador som uppkommer på inventarier  

eller lokalen. 

 Begränsa utomhusaktiviteter i anslutning 

 till lokalen, onödiga besök inne på  

angränsande gård och tomter samt  

parkering är ej tillåten. 

 Sandlådorna är inte soptunnor och 

 angränsande häckar får ej användas 
 i toalettsyfte. 

 Häftstift får inte användas. Tejp får inte  

användas på tapetserade ytor. 

 Städning utanför lokalen skall ske innan 

 man lämnar lokalen, dvs plocka upp fimpar, 
 glas och dylikt med hänsyn till de barn  

som vistas i området. 

 Gäster ombeds att parkera sina bilar  

längs med gatan. 

 

Som hyresgäst lovar jag även att aktsamt hantera lokalen och dess inredning , samt låta 
avhjälpa/ersätta under hyrestiden uppkommen skada, oavsett om jag själv eller någon av mina gäster 

är vållande. Jag ansvarar också för eventuellt förekomna inventarier. 

 

Undertecknad godkänner ovanstående regler och instruktioner 

Viksjö den......................................................... 

............................................................................................................................. ....................................... 
Namnteckning                                            Namnförtydligande                                                       Adress 

Innan lokalen lämnas för kvällen ska: 

 Skräp (även fimpar) utanför lokalen plockas 

bort. 

 Tillfälliga kärl för fimpar och dylikt tas bort. 

Städning - Checklista 

 Alla golvytor ska sopas/dammsugas samt 

våttorkas. 

 Alla bord och stolar ska våttorkas. 

 Sopor, även tomglas och burkar, ska tas om 

hand och får inte lämnas kvar i eller i 

anslutning till lokalen. 

 Alla bord och stolar ställs tillbaka i förrådet 

efter användning. 

Köket 

 Köksbänkarna ska rengöras. 

 Spisen ska rengöras. Om ugnen har använts ska 

den och plåtarna rengöras. 

 Diskmaskinen ska plockas ur. 

 Allt porslin, bestick och knivar m.m. ska diskas 

och ställas tillbaka på sin plats. 

 Kylskåpet ska plockas ur och torkas av. 

 Kaffebryggaren ska rengöras. 

 Termosarna ska rengöras. 

Toaletten 

 Golvet på toaletten ska våttorkas. 

 Toalettstol och tvättställ ska rengöras. 

 Spegeln över handfatet ska torkas av. 

 


