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Hyresavtal för uthyrning av Kulturhusets lokaler 
 

• Medlemspris endast till byalagets medlemmar som varit medlemmar i minst ett år. 
• Hyrestagaren ansvarar själv för städning av lokalen. 
• Porslin och övriga inventarier får ej lånas hem. 
• Lokalen ska vara utrymd och städad när nycklarna återlämnas. Tidpunkten avtalas när 

nycklarna lämnas ut. 
• Uppkomna skador regleras av hyrestagaren i samråd med Gärdslövs Byalag. 
• Råkar hyrestagaren slå sönder glas och/eller porslin, meddela detta i samband med 

besiktning och överlämnande av larm och nycklar. 
• Hyran för hyresperioden skall vara betald tre dagar före hyresdagen. 
• Hyrestagaren ansvarar själv för sina tillhörigheter.  

o Vid inbrott eller skadegörelse gäller endast hyrestagarens egen försäkring. 
• Uthyrning under vinterperioden bekostas eventuell snöröjning av hyrestagaren. 

 
Hel helg fredag kl 14.00- måndag kl 10.00 
Hyresperioden avser tiden från 14.00 fredag eftermiddag till måndag morgon kl:10.00. 

 Medlem 1000:- 
 Ej medlem 1500:- 

  
Ett dygn från kl 10.00-kl 10.00 
Hyresperioden avser tiden från 10.00 hyresdagen till 10.00 dagen efter hyresdagen. 

 Medlem 500:-   
 Ej medlem 750:- 

  
Halvdag, kl 8.00-14.00 eller kl 14.00-21.00 
Hyresperioden avser tiden från 08.00 – 14.00 eller 14.00-21.00 hyresdagen. 

 Medlem 300:- 
 Ej medlem 400:- 

 
Undertecknad hyrestagare har tagit del av och godkänner ovanstående regler. 
 

Hyres tid :     . 
 

Hyrestagarens underskrift:   . 
 

Namnförtydligande:   . 
 

Gärdslövs Byalags representant:    . 
 

Namnförtydligande:   .  
 
Summa:   . 
 
Hyran betald den:    
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