
Hyresavtal samt villkor för hyra av Staffansgården 
 

 
Tider 
Tillgång till lokalen under avtalad tid: 
……………………………………………………………………..……….Pris………………………. 

 
Ansvar 
Den som undertecknat hyresavtalet är ansvarig för ordningen i och kring lokalen. Denne är även ansvarig för att 
hyresavtalet följs. Därför måste denna person själv närvara under förhyrningstiden. 
Förhyrare är betalningsskyldig för tillkommande kostnader vid oaktsamhet eller då ingånget avtal ej följs, t.ex. vid 
skadegörelse, materiella skador på inventarier samt för kostnader som Knivsta Kommun tar ut vid anmälan om störningar. 

 
Allmänt 
Rökning är inte tillåten i lokalerna. Husdjur får ej vistas i lokalerna.  
Beakta brandrisken! Kontrollera utrymningsvägar. 
Marshaller får ej placeras på yttertrappa eller trappräcke, vilka är gjorda av trä.  

 
Musik och ljudanläggning 
Endast den fasta ljudanläggningen, som består av förstärkare och högtalare, får användas.  
Till denna bryts strömmen kl.00.00. Förhyraren får själv hålla med ljudkällan. 

 
Hänsyn till närboende 
Fönster och dörrar ska vara stängda hela tiden för att hålla nere ljudnivån. Det finns en timer för forcerad ventilation om 
det blir varmt. För parkering hänvisas till anvisade platser kring fastigheten. På kvällstid finns även parkering vid Gredelby 
förskola.  
Bokningsuppgifter på vem som hyr samt vilka tider, delges regelmässigt de omkringboende. 

 
Städning 
Lokalerna ska städas enligt nedanstående checklista. 

 
Köket: 
 Diskat och torkat porslin mm på rätt plats  
 Torkat ur kylskåpet 
 Rengjort spis och ugn 
 Torkat av bänkar 
 Rengjort micron 
 Tömt sopor 
 Sopat golv  
 Våttorkat golv 
 
Hallarna 
 Skakat mattorna 
 Dammsugit golv 
 Våttorkat golv 
 
Omklädningsrummen 
 Sopat golv 
 Våttorkat golv 
 

Stora salen 
 Torkat av borden 
 Ställt tillbaka bord och stolar enligt instruktion i 
lokalen 
 Sopat golv 
 Våttorkat golv med träsåpa 
 
Toaletterna 
 Rengjort toaletterna 
 Torkat av handfat 
 Tömt sopor 
 Sopat golv 
 Våttorkat golv 
 
Slutligen 
 Sköljt ur trasor och moppar och hängt upp dem  
       på tork 
 

Sopor Brännbart hushållsavfall lämnas i soptunnan utanför stora entrén. Övrigt lämnas på Kommunens Återvinningscentral. 
 
Om villkoren enligt hyresavtalet inte är uppfyllda samt om städningen är undermålig, kommer uthyraren debitera förhyraren 
med en summa av 500 kr per tillfälle. 
 
Betalning sker endast mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor. 

 
Avbokning skall ske senast två veckor före bokad tid. Vid senare avbokning debiteras fullt pris. 

 
Jag godkänner villkoren ovan 
 
 
……………………………………………………………………………………. 

Namn, ort och datum 

 

 

 
 
Kontakt: staffansgarden@outlook.com  

mailto:staffansgarden@outlook.com

