
UTHYRNINGSKONTRAKT GÄLLANDE HÖRBY FF:S KLUBBLOKAL  

Uthyrningstid: _______/_______-_______/________ 20__   

Namn:______________________________________________Pers.nr:_________________  
   
Adress:_____________________________________________Tel.nr:________-__________  

NI HAR TILLGÅNG TILL FÖLJANDE  

Samlingssal, entré med kapprum, toaletter samt kök med dess utrustning (spis, diskmaskin, kaffebryggare, 
kyl, frys, mikrovågsugn, porslin, glas, bestick mm.)  

FÖLJANDE ORDNINGSREGLER GÄLLER  

SAMLINGSSALEN: Bord, stolar och fönsterbräder torkas av. Golvet dammsugas/ sopas för att sedan 
våtmoppas med specialsåpa i vattnet.  

KÖK: Arbetsbänk, diskbänk, kakel torkas av, skåpluckor torkas av vid behov. Golvet dammsugas/ sopas 
samt våtmoppas.  

ENTRÈ, KAPPRUM: Bord, stolar, fönsterbräde torkas av. Golvet dammsugas /sopas samt våtmoppas.  

TOALETTER: Toalettstolar, handfat rengörs, speglar putsas. Golvet dammsugas/ sopas samt våtmoppas.  
  

- Hörby FF tillhandahåller torkmöjligheter till toaletter och kök samt toalettpapper.   
- Hyrestagaren transporterar själv bort samtliga sopor 
- Moppar läggs i hink i städskåpet, använda handdukar/trasor i tvättkorgen. 
- Hyrestagaren är ersättningsskyldig för ev. skadegörelse på byggnaden inne såväl som ute samt 

sönderslaget glas eller porslin. Depositionsavgiften kommer att användas för detta ändamål samt 
ytterligare betalning om skadegörelsen överstiger denna summa.  

- Förbud mot marschaller gäller.  
- Hyres-, deposition- och nyckelavgiften skall betalas enligt riktlinjer nedan.  
- Hämtning och återlämning av nyckel sker i samråd med Hörby FF:s kansli.  Ingen musik får 

spelas efter kl. 01.00 på helger och 23.00 på vardagar.  

Tagit del av och godkänner ovanstående:____________________________________  

Lokalen besiktigad efter uthyrning utan anmärkning.  
EV. anmärkning__________________________________________________________  

Hörby den ___________För Hörby FF:______________________________________  
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Betalt ____________Kr. via kontant    /BG/    Swish till Hörby FF                                                                          
den __________Kvitteras________________________  

RIKTLINJER VID UTHYRNING 

  

• Medlemmar kan inte hyra lokalen åt icke-medlemmar.  

• Den som hyr ska ha fyllt 20 år. Om ungdomsfester (under 30 år) anordnas skall det i lokalen 
finnas minst 4 personer över 30 år under hela arrangemanget.   

• Vid bokning av lokalen ska uthyrningskontrakt samt förbindelsepapper ifyllas. Inte förrän 
depositionsavgift (500 kr) är Hörby FF tillhanda betraktas bokningen som definitiv. Nyckelavgift 
ingår i depositionsavgiften. Skulle nyckeln inte lämnas tillbaka tas en avgift ut på 200kr. Loggar på 
nyckeln kan tas ut vid behov. Nyckeln hämtas på kansliet efter överenskommelse.  

• Nyckeln återlämnas efter överenskommelse eller senast nästkommande vardag. Lokalen 
besiktigas då tillsammans (hyresgästen + Hörby FF:s representant). Depositionsavgiften 
återlämnas om besiktningen är godkänd. Eventuella avdrag från denna avgift görs om något 
är förstört eller om Hörby FF haft utlägg pga. hyresgästen. Eventuellt skall hyresgästen även 
ersätta skadegörelse som uppkommit under hyresperioden som denna är skyldig till.  

• Den som lämnar ut nyckeln ska noggrant gå igenom uthyrningskontraktet, förbindelsepapper och 
riktlinjer samt var förbruknings- och städmaterial finns. Önskas kopior på underskrivet kontrakt och 
förbindelse erhålls detta.  

              
           
  OBS!! Lokalen skall vara utrymd på gäster senast kl. 23:00 vid vardagar och ingen musik 

spelas efter detta klockslag OBS!!  
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Förbindelse vid hyra av HFF:s Klubblokal 

Jag …………………………………. har tagit del av regelverket för hyra av Hörby FF:s klubblokal och 
förbinder mig att följa regelverket.   
Skulle jag inte följa regelverket och förbindelse samt kontrakt är underskrivet av båda parter har Hörby FF 
rätt att annullera bokningen senast dagen innan festen och behålla hela summan som erlagts för hyran. 
Avbokning skall ske senast 2 veckor innan lokalen skall tas i bruk av hyresgästen. Sker avbokning 
med mindre än 2 veckor kvar till utnyttjandet har Hörby FF rätt att ta ut avgift som motsvarar hela 
hyresbeloppet.  

Depositionsavgiften och nyckelavgiften återbetalas när besiktningen är genomförd och ingen åverkan på 
Hörby FFs egendom är gjord. Eventuellt skall ytterligare avgift erläggas om större skadegörelse skett.   
Kostnad för inventarier är:  
Stol 150 kr  
Tallrik 50 kr  
Glas 25 kr   
Övriga mer dyrbara inventarier till en kostnad av nyinköp eller reparation.  

Rätten för Hörby FF att behålla hyran vid överträdelser av regelverket gäller from det datum förbindelsen är 
påskriven.  

Hörby ………………      Uthyrare HFF  

……………………….      ……………………….  
Namnteckning      Namnteckning  

……………………….      ……………………….  
Namnförtydligande      Namnförtydligande
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