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 Välkommen till Kvidinge Folkets Hus 
 

Våra lokaler är till för uthyrning och alla vill vi att det 

ska vara i fint skick, för både ägare och hyresgäster. 

Därför vill vi påpeka några saker för att alla ska trivas. ☺ 
För all uthyrning gäller följande ordningsregler: 
1.  

• Nyckel erhålles efter överenskommelse då även hyresavtal skall vara skrivet och hyra samt 
deposition betald. 

• Åldersgräns för att hyra är 25år, den som hyr förbinder sig också att finnas kvar i lokalen tills 
sista gästen gått. Tänk på att om du lämnar har du fortfarande ansvaret! 

• Lokalen kan disponeras från kl 12.00 hyresdagen till kl. 12.00 dagen efter då lokalen ska vara 
färdig städad till nästa hyresgäst.  Ev. Andra tider vid överenskommelse. 

• Lokalen ska städas enl. uppsatt städschema, Möjlighet finns att köpa del av städ. 
Ej godkänd städning debiteras med 600kr, grov nedsmutsning 1000Kr 
  Läs och följ checklista så kan inget bli fel. 
2. 
• Det åligger hyresgästen att följa brandmyndigheternas anvisningar om att det aktuella 
antalet personer (200) som får vistas i lokalen samtidigt, inte överstigs. Det finns en 
brandsläckare i köket och en i hallen samt en brandfilt och första hjälpen i lilla hallen. Inga 
föremål får stå uppställda framför nödutgångar eller brandsläckare. 
• Behöver hyresgästen polistillstånd är det denne som skaffar detta tillstånd. 
* Övernattning i lokalen är inte tillåten! 

 
3. 
• I lokalhyran ingår bord och stolar som utplaceras av hyresgästen och som återställs efter 
anvisningar. Gäller hall, förråd, servering och stora scen. 

• Porslin och köksredskap ingår i uthyrningen samt till viss del förbrukningsartiklar.  Se till att allt 
är torrt och rent innan det ställs in i skåp. 

• All skadegörelse som orsakas av hyresgästen eller dennes gäster är 
hyresgästen som skrivit under avtalet ersättningsskyldig 
* Åverkan på dörrar och väggar är förbjudet tex ta bort dörrar och/eller spika/göra märken i 
väggar. Gäller även häftpistol! 
• Nycklar: Om hyresgästen slarvar bort nycklar som tillhör Kvidinge Folkets Hus, förbehåller sig 
föreningen rätten att byta lås och debitera kostnaden på hyresgästen. 
 
4. 
Sopsäckar kan kastas/placeras i grön soptunna om det finns plats, annars tar hyresgästen hand 
om dem själv 

 
Rökning förbjuden inomhus!  Alla fimpar och skräp utomhus ska plockas upp och stora askfatet 

tömmas 

Hoppas ni får en trevlig tillställning! 


