
ORDNINGSREGLER 

Kalasstugan
Det är viktigt för oss att alla våra gäster ska få tillgång till en trivsam lokal. När du hyr vår kalasstu-
ga är det därför extra viktigt att du läser igenom våra ordningsregler och tips. Tänk på att besiktiga 
lokalen direkt när du kommer in i den och genast rapporterar skador och saknad utrustning till oss 
- annars riskerar du att själv bli ansvarig för eventuella skador eller förlorade föremål. 
Vi önskar dig en härlig tid i Kalasstugan! 

- Hyresgäst eller ansvarig för kalasstugan ska vara över 18 år och myndig.  
Hyresgästen/ansvarig måste finnas på plats i lokalen under hyrestiden och får inte hyra ut stugan 
åt annan. Eventuell avbokning ska ske senast 7 dagar före uthyrningstillfället.

- Se över lokalen när du anländer. Tänk på att genast rapportera eventuella brister och/eller  
skador till oss. När du använt stugan ansvarar du för att den blir städad ordentligt. Under bokad 
tid ska det ingå tid för att ställa i ordning lokalen - både före och efter användning. Vid om- 
möblering ska hyresgästen återmöblera till ursprungligt skick. Tänk på att även slänga era sopor 
utanför stugan. Bristfällig städning debiteras med 1000 kr.

- Toalett finns på baksidan, utanför stugan. Du som hyresgäst ansvarar för att taoletten lämnas i 
rent och fint skick. 

- Högst 30 personer får vistas i kalasstugan samtidigt. Du kan boka stugan upp till  6 månader i 
förväg och det är först till-kvarn-principen som gäller. 

-  Bromölla Fritidscenter AB har inget ansvar för kläder eller annan egendom som hyresgästen 
förvarar i Kalasstugan. Om Kalasstugan, dess inventarier eller utrustning skadas, eller om inventa-
tier eller utrustning försvinner i samband med uthyrningen ska hyresgästen stå som ersättnings-
skyldig.

- Hyresgästen/ansvarig ansvarar för att hämta nyckel i god tid. Den ska kvitteras ut på konto-
ret på Storgatan 40. Kontoret har öppet vardagar mellan 10-15 med lunchstäng mellan 12-13.  
Det är den som kvitterat ut nyckeln som  är ansvarig för att inga obehöriga vistas i stugan under 
hyrestiden. Hyresgästen ansvarar för att låsa Kalasstugan efter uthyrningstiden och för att lämna 
tillbaka nyckeln enligt överenskommelse.

- Rökning är endast tillåten utomhus. Se till att fimpar och snus kastas på rätt ställe. 

- Vid akuta fel ring vår felanmälan på på telefon 0456-622 550.


