
ORDNINGSREGLER i Lindans Bystuga
  RÖKNING OCH RÖKMASKIN I LOKALEN ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET!!!!!!! 

 Hänsyn måste tas mot grannar och närboende, så kl. 01.00 måste 
arrangemanget avslutas. Gäster och besökare bör tänka extra på ljudnivån 
utanför bystugan.

  Nyckel hämtas I bystugan om inget annat överenskommes med stugvärden. Ring i 
god tid till stugvärden.

 

  Om du upptäcker skador i huset vid övertagandet, anmäl genast till stugvärden. 

  Soppåsar, hushållspapper och diskhanddukar ingår inte i hyran.

 Anmäl eventuellt krossat porslin till stugvärden, det skall ersättas när nyckeln lämnas 
tillbaks. 

 OBS: om vi finner "kvarglömda sopor" efter er kommer ni att debiteras minst 
400 kr för det extra arbete vi får av detta. 

 Kontrollera att fönster är stängda och att lyset är släckt 
 Kontrollera att alla element är på läge 3

 Lås lilla dörren och köksdörren inifrån och gå ut genom stora entrédörren.
 Överlämna nycklar till stugvärd enlig överenskommelse.

 

 Övernattning i lokalen är absolut förbjudet!
 

 Bystugan uthyres ej till personer under 21 år 

 Hyresgästen måste närvara vid hela festarrangemanget.
 Stugvärd eller ledamot i styrelsen har tillträde till arrangemanget för att kontrollera att 

ordningen är godtagbar.
 

 Ingrepp i maskinutrustning (ugn, stereo mm) är absolut förbjudet utan styrelsens 
tillåtelse.

 

 Lämna bystugan i samma skick som Du själv vill att det skall se ut när du kommer. 

 Lokalen skall vara iordningställd och städad senast klockan 12 följande dag.

  Städning:
a) sopa, dammsug golven. Våttorka klinkersgolven och fukttorka trägolvet.

b) samtliga sopor inklusive papperskorgar är ni ansvariga för. 

c) björkar, marschaller, skyltar o dylika dekorationer som ni använt ingår i er 
sophantering och skall bortforslas av er. 

d) diska, torka och ställ in porslin i hyllorna efter den ordning som finns märkt 
på hyllkanterna. 

Nedan följer information som är till nytta för dig som hyresgäst i Lindans Bystuga. 

På anslagstavla ute finns telefonnummer till alla stugvärdar. 

Ljus, värme och ventilationsreglage finns i lilla hallen och vid köket. 

Stereoanläggning finns. 

Brandsläckare finns innanför stora entrédörren och lilla entrédörren.

Städutrustning finns i hallen vid förrådet. 

Porslin för 100 personer i dagsläge.2004-01-10. 

Kaffebryggare som brygger direkt i termosar. (6 st a ca 2 liter) 

Inkommande elcentral sitter ut på höger gavel vägg. 

TILL SIST VILL VI ÖNSKA ER EN TREVLIG VISTELSE I LINDANS BYSTUGA 
Hoppas ni skall trivas hos oss och välkomna tillbaka

Ovanstående ordningsregler är genomgångna och godkänns.

………………………………………………
Hyrestagarens egenhändiga underskrift
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