
Swish: 123 201 45 04 

Hyreskontrakt 
AÅmynnesgården 

Kryssa i hyresalternativ: 

Typ av bokning Kostnad 

800 kr/dygn 

400 kr/dygn 

300 kr/tillfälle 

250 kr/tillfälle 

□ Dygnshyra

□ Dygnshyra *Medlem/boende i Åmynnet

□ Barnkalas
tillträde & utstädat inom max 4 timmar, senast 18:00 helg

□ Årsbokning, regelbunden hyra förbokas minst halvårsvis
Föreningar/organisationer minst halvårsvis förbokade, regelbundna sammankomster

□ Bord & stolar** 300 kr 

Uthyrning gäller under målsmans ansvar! Omyndig hyrestagare kräver förmyndares underskrift. 
* Gäller folkbokförda i Åmynnet som också är medlem!
** Enbart för medlemmar och max 3 dygn.

Observera att inom den hyrda tidsperioden ska lokalerna ha städats och återställts till ursprungligt skick. 
Alla priser anges inkl. moms och exkl. eventuell städ- eller skadeavgift. Betalning ska ske endera kontant eller 
med Swish på plats inför uthyrningsansvarig. Tillgång till projektor samt Internet (Wifi) ingår i hyresavgiften. 

Från datum Från tid 

Till datum Till tid 

Hyresgäst Ersättningsbelopp 
Namn Hyra 
Adress Deposition 

Städning 
Skada 

Telefon Summa totalt 

 Betalning i efterskott via faktura  Städning godkänd 

 Betalning med Swish  Städavgift 1000 kr 

 Betalning kontant 

Underskrifter 
* * 

Ort och Datum Låskod (6 siffror) 

Hyresvärdens underskrift Hyresgästens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 



Swish: 123 201 45 04 

Kvittens för hyra av Åmynnesgården, Bjästa 3:75 

Ni har erlagt hyra från 

till 

Låskod (6 siffor). Lås med enbart * * * 

Betalningsdatum 

Erlagt belopp inkl. moms 

Underskrift för Åmynnets Intresseförening 

Föreskrifter för hyresgäst i Åmynnesgården, nedan kallad gården. 
1. Hyreskontraktet avser markområdet Bjästa 3:75 med fastighet på adress Fagottvägen 3, 893 31 Bjästa.

2. Hyresgästen ansvarar för gården och dess inventarier under hyrningstillfället och är ersättningsskyldig för
skador som denne eller dennes gäst orsakar. Anmälningsplikt gäller allt skadat, inklusive porslin. Vid skador
som omfattas av gårdens försäkring skall hyresgästen stå för självrisken som utgör ett basbelopp.

3. Hyresgästen är skyldig att ta del av och följa skötselanvisningarna för gårdens utrustning. Anvisningarna finns
på anslagstavlan bredvid entrédörren.

4. All rökning inomhus är förbjuden. Detta förbud gäller även att stå i fönstren för att röka.

5. Gården skall städas efter användning. Disk får av sanitära skäl inte lämnas över natten. Om städningen inte
är ordentligt genomförd, så har föreningen rätt att debitera hyresgästen ett vite enligt hyreskontraktet för
städning samt behålla eventuell uttagen depositionsavgift.

6. Hyresgästen ansvarar för att brännbara sopor och kompostavfall läggs i rätt sopkärl utomhus. Övrigt avfall
såsom glas, burkar m.m. transporteras bort från gårdsområdet.

7. När gården lämnas skall hyresgästen tillse att dörrar är låsta, fönster är stängda, belysningen släckt och att
använd utrustning är avstängd. Tomten ska vara ren från flaskor, glas, papper, fimpar och annat skräp.

8. Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga får tillträde till gården.

9. Marschaller får användas, dock inte närmare än 5 meter från byggnaden.

10. I och med tillträde till huset förbinder sig hyresgästen att lära sig hantera brandskyddet. Alla gäster skall
informeras om nödutgångar, vilka är i huvudsak ytterdörr och bakdörr. Bakdörren ska vara upplåst under
tillställningen.

11. Kontraktet undertecknas i samband med att förskottsbetalning genomförs.

12. Föreningen behåller kontraktet och noterar sedan efter städbesiktning att denna har godkänts. Bedömning
av städning görs av företrädare för föreningen och denna gäller. Hyresgästen får kvittensen vid erlagd
betalning

13. Föreningen förbehåller sig rätten att efterdebitera hyresgästen om städningen anses undermålig.

14. Föreningen förbehåller sig rätten att anlita extern städhjälp om städning inte utförs alls och att i efterhand
fakturera hyresgästen för de uppkomna kostnaderna vilket innefattar samtliga extra kostnader samt
förlorade hyresintäkter för föreningen.

15. Genom att hyresgästen har undertecknat kontraktet har denne också godkänt dessa föreskrifter som denne
också tar med sig.

16. Hyresgästen åtar sig att följa lagar och förordningar, även tillfälliga som begränsning av folksamling.
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