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Skötselanvisning för samlingslokalen 

 
Lokalen är inte avsedd för att användas som samlingspunkt för olika ideologiska, politiska 

eller religiösa sammankomster.  

 
Vid avslutad aktivitet skall det utföras en kontroll att allt är släckt, stängt och låst.  

 

Att tänka på när du använder dig av lokalen:  
● Det får endast vistas 30 personer i lokalen. 

● Brandsläckare finns vid ingången till lokalen samt i hallen, bredvid klädhängaren. 

● Lokalen har två utrymningsvägar, dessa får ej blockeras. 

● Inga levande ljus/marschaller/öppen låga/rökning/grillning får ske i lokalen eller i 

nära anslutning till lokalen (rökning hänvisas till parkeringen vid sophuset vid 6H).  

● Det är mycket lyhört i lokalen, tänk på de boende ovanför lokalen. 

● Spring i källargången är inte tillåtet. 

● Det är förbjudet att ställa upp brandcellsdörrarna i korridoren. 

● Alla skador på möbler, porslin, avlopp, vattenledningar eller andra inventarier är 

ersättningsskyldigt. 

● Det kan komma att ske oanmält besök av behörig personal, för att kontrollera att 

bostadsrättens trivselregler, samt andra regler, efterlevs, särskilt de gällande ljudnivå 

efter kl. 22:00.  

● Styrelsen förbehåller sig rättigheten att avbryta uthyrning av lokalen ifall de 

ovanstående reglerna, eller andra gällande lagar, ej efterföljs. 

● Om lokalen bedöms otillräckligt städad efter avslutad uthyrning anlitas ett städbolag 

och kostnaden debiteras till den som hyrt lokalen. 
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Städning: 
● Torka av samt våttorka bord och stolar. 

● Ställ bord och stolar enligt beskrivning (se illustration). 

● Dammsug och moppa golv i lokal, kök och hall, samt mellan källaringången och 

ingången till lokalen. 

● Efter användning av lokalens glas, porslin eller bestick skall dessa diskas samt sättas 

tillbaka på sin ursprungliga plats. 

● Städa toaletterna samt töm papperskorgarna. Om det är slut på toalettpapper eller 

liknande, ersätt dessa med nya från städskåpet. 

● Släng alla sopor. Deponera det i miljöstationen eller anvisad plats. 

 

 

 

 

Datum: _________________  
 
 
 
 
 
Underskrift uthyrare:                                                                 Underskrift hyrestagare:  
 
__________________                                                              __________________   
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Instructions for the assembly hall 

 
The assembly hall is not intended to be used for different ideological, political or religious 

events. 

 
 
Afterwards, make sure all the lights are turned off, and that everything is closed and locked.  
 

Important information:  
● A maximum of 30 people are allowed simultaneously in the assembly hall. 

● Fire extinguishers are located at the entrance and in the hallway, next to the kitchen.  

● The premises has two escape routes, these may never be blocked in any way. 

● No candles/smoking/open flames are allowed inside, or close by, the assembly hall 

(the smoking area is the parking lot, by the garbage room, outside of 6H). 

● Keep the sound level down, be mindful of the people living above. 

● Running and shouting in the basement corridor is not allowed. 

● It’s strictly forbidden to force the fire doors permanently open. 

● All damage to the furniture, kitchenware, drainage, or other inventory, is liable for 

compensation.  

● To make sure rules and regulations are followed, especially those regarding keeping 

it down after 22:00, someone authorised by the board may visit the premises at any 

time. 

● The board of the housing association has the power to prematurely end the renting 

of the assembly hall, if the rules above, or other laws and regulations, are not 

followed to satisfaction. 

● If the premises is assessed to be inadequately cleaned, the cost of amending this will 

be forwarded to the renter.  
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Cleaning:  
● Clean the tables and chairs with a wet cloth. 

● Place the tables and chairs according to the description (see illustration).  

● Vacuum and mop the floors in the main room, the hallway and the kitchen, and also 

the hallway between the outside entrance and the door to the assembly hall.  

● Do all the dishes and return them to their original placement. 

● Clean the toilets and empty the trash cans. If the toilet paper, or something else, is 

empty, refill these from the cupboard with the cleaning supplies. 

● Dispose of all garbage at the designated location. 

 

 

 

 

Date: _________________  
 
 
 
 
 
Signature admin:                                                                      Signature renter:  
 
__________________                                                              __________________ 
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