
ANSVARSFORBINDELSE

Lan av mbteslokal Bastuhagsvagen 40
(ingang fran gaveln)

Mb'teslokalen ar till for boende inom LH Sturebos verksamhetsomrade. Det vill saga boende pa
Bastuhagsvagen och Iggesundsvagen som har Familjebostader som hyresvard.
Moteslokalen kan anvandas till privata barnkalas,fester och liknande.

Depositionsavgift

Vid utlaning tas en depositionsavgift ut pa 500 kr som betalas kontant vid hamtning av nycklar.
Kvitto i 2 ex skrivs pa depositionsavgiften och fungerar aven som kvittens for hamtning av
nycklar.

Depositionsavgiften avser eventuella skador, ilia skb'tt stadning m m som uppkommit vid utlaning
av var lokal.

Kostnader som uppstatt och overstiger depositionsavgiften ska aven de betalas.

Depositionsavgiften aterbetalas, minus eventuella avdrag, efter besiktning av lokalen.

Regler (se aven uppsatt tavla i lokalen)

• Minderariga barn far ej kvittera ut nycklar.
• Nycklar till lokalen kvitteras med namnunderskrift av lantagaren.
• Den som kvitterar ut nycklar har ett personligt ansvar for dessa.
• Den som kvitterar ut nycklar har ett personligt ansvar for lokalens anvandande och

skotsel.
• Nycklarna far inte lanas ut i andra hand.

Vid minderarigas tillstallningar skall alltid minst en vuxen ansvarig narvara.
Vid minderarigas tillstallningar a'r alkoholfortaring inte tillatet.

• Djur ar ej tillatet att ha med in i lokalen.
• Rb'kning i lokalen a'r ej tillatet.
• Droger av annat slag a'r ej tillatet att medfora eller bruka.
• Storande spring, nedskra'pning m m utanfor lokalen undanbeds.
• Ljudvolymen ska vara pa en, for boende runt omkring, acceptabel niva.

Lantagaren ansvarar bl a vidare for att:

• Stada efter sig i och utanfor lokalen (som fimpar etc), sta'lla iordning, kasta sopor m m
• Aterla'mna nycklar till LH Sturebo.
• Lokalen inte anvands for andra andamal an den ar avsedd for.
• Vid eventuell fb'rlust av nycklar bekosta lasbyte.
• Betala kostnader som uppkommit genom skador eller annan averkan pa lokal eller

inventarier.

Genom att kvittera ut nycklar godka'nner lantagaren, och ar helt inforstadd med det som
sags i denna ansvarsfb'rbindelse.
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