Allmänna ordningsregler vid uthyrning av lokal
Hyresgäst eller ansvarig ledare ansvarar för ordningen i lokalen under pågående verksamhet.
Avtalad tid och städning
Lokalen ska användas den avtalade tiden och lämnas vid den avtalade tidens slut.
Observera! I avtalad tid ingår tid för att ställa i ordning lokalen före och efter verksamheten. Bord och stolar
ska vara placerade enligt uppsatt skiss i salen. Golven ska torrmoppas i salen samt våttorkas i våtutrymmen, hall
och övriga utrymmen. Städning görs av den som hyr. Annars tillkommer Städkostnad på 375kr/timme.
Hantering av sopor
Sopor och matavfall ska källsorteras enligt anvisning. De ska placeras i soptunna eller soprum utanför lokalen.
Felaktig behandling av golv
Det är förbjudet att strö ut talk, stearin, potatismjöl eller annat på golvet. Städningen blir svårare och
merkostnaden debiteras hyresgästen.
Kontrollera innan ni går hem
• Att toaletterna är välstädade.
• Att lokalerna är utrymda.
• Att avloppet i köket är rengjort.
• Att spisar är avstängda och lampor släckta.
• Att kranarna är stängda, fönster och dörrar är låsta.
Anmälningsplikt av skador och fel
Skador eller fel på utrustning och inredning som orsakats av hyresgästen ska snarast möjligt anmälas till
vaktmästare eller pastorsexpeditionen. Hyresgästen är ersättningsskyldig för sådan skada.
Viktigt att ta hänsyn till
• Rökförbud gäller i alla lokaler.
• Förlorade tillhörigheter och värdesaker ersätts inte.
• Djur får inte vistas i lokalerna.
• Ordningsregler som finns i lokalen ska respekteras.
Ansvar
Hyresgäst och ansvarig ledare ska vara över 18 år och myndig. Hyresgäst eller ansvarig ledare får inte överlåta
nyckel till obehörig person.
Du som hyr en lokal för övernattning ska även anmäla det till brandmyndigheten.
Vid eldsvåda eller annan fara se anslag vart ni ska samlas. Se efter utrymningsvägar. Larma 112
Klagomål
Berättigade klagomål om hyresgästens sätt att följa dessa ordningsregler och i övrigt fullgöra sina skyldigheter
kan leda till avstängning från lokalerna och eventuellt skadestånd.
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Telefon växel
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Tegneby 508
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0304-264 00

14-252003-6399

828-3830

orusts.pastorat@svenskakyrkan.se

