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Hyresvillkor/avtal: 
 

 Myndig person över 24 år har möjlighet att hyra. 

 Den som hyr är ansvarig för aktiviteter och vilka som vistas i lokalen. 
Vid aktivitet för barn och ungdomar under 24 år, hyrs lokalen av förälder/målsman som är 
ansvarig. Detta innebär att förälder/målsman under hyrestiden ansvarar för aktiviteten och 
skall utöva tillsyn över lokalen. 

 Ansvarig hyresgäst undertecknar hyresavtalet, kvitterar ut samt lämnar nyckeln i 
överenskommelse med Diff:s Djäknegårdsvärd. Ansvaret kan ej överlåtas. 

 Rökning eller rökmaskiner är inte tillåtna i lokalerna, ej heller djur. 

 Hyresgästen ansvarar för ordningen i och utanför lokalen under hyrestillfället. Grannar 

ska inte utsättas för störande aktiviteter vid uthyrning. 

 Hyresgästen skall städa alla nyttjade utrymmen i lokalen även utomhus, riktlinjer finns 
i förrådet. Om detta ej skett till full belåtenhet kommer föreningen att ta ut en städavgift på 
1000 kr. 

  Säkerställ att ni känner till utrymningsvägarna och att dessa inte är blockerade. 

Brandsläckare finns i hallen och i samlingssalen. Levande ljus och marschaller skall placeras 

på säker plats. 

 Sortera sopor och lämna därefter i tunnan utanför lokalen. Glas och pant får under 

inga omständigheter kastas i soporna, ej heller brandfarliga föremål, hyresgästen ansvarar 

själv för att ta hand om dessa. 

 Ansvarig hyresgäst är ersättningsskyldig för ev. skador eller stöld som uppkommit 

under hyrestillfället. Djäknegårdsvärd alt. DIFF:S styrelse underrättas.  

 

 

 

Innan hyresgästen lämnar lokalen ansvaras för att: 
 

 Fönstren är stängda  Möblerna på plats  Soporna utburna, sorterade 

 Levande ljus och marschaller 
släckta 

 Spisen är avstängd  Städning utomhus 

 Lyset är släckt, hall och kök 
släcks automatiskt. 

 Skador eller förekomna 
föremål anmäls till 
Djäknegårdsvärd 

 Ytterdörrarna låsta 

 Diskat, inställt skåp. 
Diskmaskin tömd & rengjord 

 Lokalen är städad enl. 
anvisning 

 Nyckel återlämnad 

 

Djäknegården ägs och drivs av 
Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts- och fritidsförening/DIFF.  

Gården hyrs ut internt och externt för 
blandade aktiviteter ex. möten, festligheter, 

föreningsaktiviteter m.m. 
Bygdegården är öppen för alla med demokratisk 

värdegrund. 


