Hyresavtal för Ätrasalen
Säkerhetsinformation
Förebyggande åtgärder
* Se till att utrymningsvägarna är markerade och upplåsta.
* Blockera inte utrymningsvägarna med bord, stolar eller dylikt
* Informera era gäster var utrymningsvägarna finns.
* Tag inte in fler personer än vad lokalerna är godkända för (350 st)
* Ta reda på var släckredskap finns och att ni kan hantera dessa.
* Hyresgäst ansvarar för räddningstjänst larmas, 112, om problem uppstår
då lokalen saknar automatiskt brandlarm.
Brandvarnare finns placerade i entré, kök och uppe på scenen.
* Se upp med var ni placerar ljus och ev. fyrverkerier.
* Marschaller får endast tändas på anvisad plats.
* Rökning är förbjuden i hela lokalen
* Ytterkläder förvaras på avsedd plats.
* Övernattning får ej ske i bygdegården.
* Uppsamlingsplats vid brand är ute på stora grusplan.
* Meddela trasigt mtlr. (för inventarielistans skull)

Ordningsregler
* Ändamålet att hyra lokalen är …………………………………………………..
* Vid ungdomsdans (under 25 år) skall minst två godkända ordningsvakter anlitas. Det skall även deponeras 500:förskott , som återlämnas när lokalen är avsynad och i ordningsställd
* Senast klockan 01.00 skall dansen avslutas. Tag hänsyn till grannarna.

Städning
* Städning skall vara utför före kl 12.00 nästföljande dag om inget annat är överenskommet.
* Soporna ska hyresgästen själv tillvarata.
* Var varsam med parkettgolvet. Om dryck spills, så torka upp detta omgående.
* Stora salen och entrén skall dammsugas. Garderoben och entrén skall våttorkas lätt vid behov under
vinterhalvåret. Detta i samråd med vaktmästaren. Köket och toaletterna skall våttorkas.
* Rostfritt såsom bestick, uppläggningsfat och karotter torkas torrt med handduk. Porslin och uppläggningsfat
får ej lånas hem.

Hyreskostnader
Stora salen, Helg
Stora salen, Vardag
B-salen Helg
B-salen Vardag
Tränande orkester Hel dag
Halv dag
Hyra av enbart kök
Hyra av kuvert
Gamla bord inkl. stolar
Dukar
Servetter
Nya bord Inkl. stolar
(sönderslaget porslin/glas)

1200:-(2000:- vid fler än 200 personer) Inkl.Kaffeservis
800:- Inkl.Kaffeservis
350:- Inkl.Kaffeservis
300:- Inkl.Kaffeservis
400:200:100:-/tim
5:-/st
15:-/st
25:-/st
5:-/st
30:-/st
15:-/glas
25:-/porslin

Hyresavtal
Härmed förbinder jag mig att återlämna Ätrasalen i det skick som jag tillträtt den.
Ovanstående villkor accepteras:
Namn…………………………………………………
Adress………………………………………………..

Telefon……………………………………………….

………………………………………………
(lokalhyrarens underskrift)

Styrelsen för Vessigebro Bygdegårdsförening önskar Er en trevlig sammankomst
Vessigebro bygdegårdsförening
Adress
Allévägen 9
310 58 VESSIGEBRO

Bankgiro
268-5360

