
 

Högvalta Bygdeförening    Hyresavtal - tillfällig hyresgäst 
  
 

Hyresvärd Blå del fylls i av hyresgästen 

Föening 

Högvalta Bygdeförening 

Namn / Förening / Företag 

 

Kontaktperson 

Eva Hurmalainen 

Personnummer/Organisationsnummer Kontonummer (för återbetalning av deposition) 

Telefon 

070-631 09 07 

Telefon 

Adress hyresobjekt 

Mellbyn Högvalta Bygdegård 1 
671 91 Arvika 

Adress hyresgäst 

 
 
Lokaler, hyrestid och betalning 

 

Uthyrda lokaler 

□   Stora salen   □   Lilla Salen   □  Köket 

Typ av arrangemang 

Fr.o.m. dag och klockslag T.o.m. dag och klockslag 

Betalning till Bankgiro 

5598-2615 

Betalning till Swish 

123 440 22 93 

Grundhyra betalas senast  

förskott 

Deposition betalas senast 

förskott 

 
 
Övrigt 
Personuppgifter 
Högvalta bygdegård behandlar dina personuppgifter på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Bilagor till 
detta avtal 

bilaga 1 – Särskilda förpliktelser 
bilaga 2 - säkerhetsinformation 
bilaga 3 - städinstruktioner 

 
 
Underskrift 
Detta kontrakt har upprättats i två likatydande exemplar av vilka parterna har tagit var sitt. Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att 
gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande. 

Ort och datum 

 

Hyresvärdens underskrift 

 

Hyresvärdens namnförtydligande  

Eva Hurmalainen 

 

Ort och datum 

 

Hyrestagarens underskrift 

 

Hyrestagarens namnförtydligande 
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Bilaga 1 – Särskilda förpliktelser 

 

Ansvar och oförutsedda kostnader - Hyresgästen ansvarar för att återlämna lokalen i uthyrt 

skick. Hyresgästen ansvarar även för skador orsakade av hyresgästens besökare. Hyresgästen får 

inte utföra ändringar i lokalen utan föreningens medgivande. Kontrollera med hyresvärden inför 

eventuell utsmyckning. Allt som skadas, försvinner eller kostar hyresvärden extra pengar under 

uthyrningstillfället bekostas av hyresgästen. Dit hör skadad utrustning, golv eller inredning, 

kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning, m.m.  

 

Närvara - Hyresgästen, som ska ha fyllt 25 år, ska närvara i lokalen den tid som hyresgästens 

arrangemang pågår.  

 

Överlåtelse - Hyresgästen får inte helt eller delvis överlåta hyresavtalet eller upplåta lokalerna till 

annan utan hyresvärdens skriftliga godkännande.  

 

Lokaler - Endast de lokaler och den utrustning som ingår i hyresavtalet, får nyttjas av hyresgästen 

och dess gäster. Vid inbrott i hyrd lokal står hyresgästen för hyresvärdens självrisk. Trasiga 

inventarier debiteras med dubbla anskaffningsvärdet och verifieras via faktura. 

 

Låsning - Hyresgästen ansvarar för att alltid låsa lokalen när inga personer vistas i lokalen. 

Hyresgästen ansvarar också för att eventuella skadeförebyggande åtgärder, såsom 

vattenfelsbrytare, brandvarnare, brandsläckare och temperaturvakter, behålls i bruk och står kvar 

på anvisade platser. Borttappad nyckel innebär byte av låscylindrar. Kostnaden debiteras med 

dubbla anskaffningsvärdet och verifieras via faktura. 

 

Deposition - Depositionen återbetalas till hyresgästen vid godkänd efterbesiktning. Om något 

saknas eller är förstört har hyresvärden rätt att behålla hela eller delar av depositionen för att täcka 

kostnaderna. Deposition i kronor: 1000 kr 

 

Försäkring - Hyresvärdens ansvars- och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens 

arrangemang / verksamhet. Om ni är en förening som hyr och är osäkra över ert försäkringsbehov, 

kontakta ert försäkringsbolag.  

 

Övernattning - övernattning får ej ske i lokalen om inte annat avtalats med hyresvärden och detta 

anmälts till räddningstjänsten.  

 

Städning - Lokalerna ska städas och iordningställas av hyresgästen enligt bilaga 3. Hyresgästens 

egendom ska vara bortförd senast vid hyreskontraktets slut om inte annat avtalats.  

 

Avfall - Hyresgästen ansvarar för att själv forsla bort det avfall som tillkommer under 

arrangemanget. 
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Bilaga 2 – Säkerhetsinformation till hyresgäster 

 

För hyresgästen att känna till: 

 

Bygdegården har en stor och en liten sal och är godkänd för 60 sittande gäster. Max 100 personer 

får vistas i omöblerad lokal i enlighet med gällande brandskyddsdokumentation. 

 

Vid uthyrning ansvarar hyresgästen för att skydda fastigheten och dess besökare mot olyckor. 

 

 

Före och under uthyrningstiden 

 

 

● Utrymningsvägarna är markerade, upplåsta och ni känner till var de finns och hur de öppnas 

● Utrymningsvägar, trappor och ytterdörrar inte blockeras med bord, stolar eller saker 

● Informera sina 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 

● Placerar ljus, marschaller och fyrverkerier på säker plats 

● Inga element eller lampor får övertäcktas 

● Rökning endast sker utomhus och att askkopparna används 

● Eventuella tillstånd så som alkoholservering, fyrverkerier med mera när det är aktuellt. 

 

  

Efter uthyrning – innan ni lämnar lokalen 

 

 

● Levande ljus är släckta 

● Spisar, hällar, kaffebryggare och diskmaskin är avstängda 

● Vattenkranar och kran till diskmaskin är avstängda 

● Sopor borttagna 

● Dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade 

● Alla utrymningsvägar är låsta 

 

VID BRAND ELLER ANNAN ALLVARLIG SKADA 

PÅ PERSON ELLER EGENDOM LARMA 112 

 

Instruktioner finns på anslagstavlan i entréhallen. 
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Bilaga 3 – Städinstruktion 

 

 
När ni lämnar bygdegården skall städning vara utförd enligt denna instruktion. Till er hjälp finns 
städutrustning i förrådet vid entrén. 
 

Kök 
 
❏ Torka av alla bänkar och plocka in allt i skåpen 
❏ Om du använt spisen, se till att spisplattor, ugn och fläkt är avtorkade och rena. 
❏ Städa ur kylskåpet 
❏ Sopa och våttorka golven. Obs, använd ej såpa! 
❏ Töm soporna, sätt i ny påse. 

 
Rummen 
 
❏ Plocka undan alla burkar, flaskor, girlanger m.m 
❏ Torka av alla fönsterhyllor 
❏ Sopa och våttorka golven. byt vatten ofta! 

 
 
Toaletterna 
 
❏ Torka av spegel, handfat och toalettstol 
❏ Våttorka golven 
❏ Töm papperskorg, sätt i ny påse 

 
 
Hallen 
 
❏ Skaka av dörrmattan 
❏ Sopa och våttorka golven 

 
 
Trappa till övervåning (om övervåning ingår i hyran) 
 
❏ Sopa och våttorka trappan och den lilla hallen 

 
 
Utomhus 
 
❏ Plocka upp alla fimpar, flaskor, marschaller m.m. 
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