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HYRESKONTRAKT STORA LEVENE SCOUTKÅR 
Scoutgården uthyres till föreningar och personer som ställer upp på scoutkårens grundläggande 
värderingar. 
 
 

sid. 1 Hyreskontrakt Återlämnas till stugvärden tillsammans med nyckeln. 
 

 
Hyresgäst       Tel.nr.     
 
Kontaktperson      Tel.nr.     
 
Adress            
 
Postadress            
 
 
Följande lokaler uthyres: 
             
 
 
Hyrestiden omfattar tiden:          
 
Detta kontrakts överenskomna summa kronor:       
 
insättes på scoutkårens plusgiro 13 10 83 – 8 senast en vecka efter hyrtillfället 
eller betalas kontant till stugvärden vid återlämnande av nyckeln. 
 
 
        den       
 
Hyresgäst            
 
tillika ansvarig för att detta kontrakt följs. 
Om hyresgästen är under 18 år är målsman eller annan myndig person ansvarig och 
ska underteckna kontraktet. 
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HYRESKONTRAKT STORA LEVENE SCOUTKÅR 
Scoutgården uthyres till föreningar och personer som ställer upp på scoutkårens grundläggande 
värderingar. 
 
 

sid. 2 Hyreskontrakt Återlämnas till stugvärden tillsammans med nyckeln. 
 

 
Allmänna regler vid upplåtelse av lokalen 
Detta kontrakt får inte utan hyresvärdens medgivande överlåtas. Medges överlåtelse har 
hyresgästen samma ansvar som om han själv utnyttjat tiden. 
 

Hyresgästen ansvarar för inom anläggningen förlorade föremål, värdesaker mm. 
 

Hyresgästen är skyldig att följa ordningsföreskrifter och de anvisningar som lämnas av 
stugvärden. Överträdelse kan medföra att kontraktet anulleras. 

 

Hyresgästen ska utse ansvarig, myndig, person för varje grupp som utnyttjar förhyrd tid. 

 
 
Ordningsföreskrifter    

 All alkoholförtäring, droger och rökning är förbjuden. 

 Skador på materiel eller inredning ska anmälas till stugvärden. Den som orsakat skadan är 
ersättningsskyldig. 

 Anslag får inte sättas upp på andra än fastställda platser och endast efter scoutkårens 
medgivande. 

 Scoutkårens anmaningar och tillsägelser ska efterföljas. 

 Städning av lokalen och inventarier, enligt överenskommelse i hyreskontraktet.  

 Bruksanvisningar för diskmaskin, luftvärmepump och kaffebryggare finns i pärmen i köket. 

 Brandskyddspärm finns i köket. 
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HYRESKONTRAKT STORA LEVENE SCOUTKÅR 
Scoutgården uthyres till föreningar och personer som ställer upp på scoutkårens grundläggande 
värderingar. 
 
 

sid. 3 Hyreskontrakt Återlämnas till stugvärden tillsammans med nyckeln. 
 

 

 

 
Kontrollrond i  Scoutgården för hyresgäst 

 
Kontrollera före du lämnar Scoutgården att 

 

 □ alla levande ljus är släckta. 
 

□ alla elvärmeapparater (spis, vatten- och kaffekokare, elelement, etc)  
 är avstängda. 
 

□ alla lampor är släckta. 
 

□ värmepumpen står på 15 grader.  
      

□ alla fönster och dörrar är ordentligt stängda.    
  

□ eventuella matrester är slängda och soporna är utburna. 
 

□ bord, bänkar, golv och toaletter är rengjorda och lämnade i samma  
 skick som de var när hyresgästen kom till lokalen.   

            

□ använt porslin, mm är diskat, torkat och inställt i skåpen samt att  
 diskmaskinen är tömd på vatten. 

 

  □ inga personer gömt sig kvar i lokalerna när ytterdörren låses. 
   
 

------------------------------------------------------------ 
Signatur / kvittens   

   
 


