Avtal vid hyra av kommunal lokal/plan
Hyresgäst förbinder sig att ha en gällande ansvarsförsäkring vid tillfället för uthyrning. För
privatperson innebär det hemförsäkring och för förening innebär det föreningsansvarsförsäkring.
Lokalen/planen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen bedöma och
själv ta ansvaret för att lokalen lämpar sig för den verksamhet förhyrningen avser. Hyresgästen
ansvarar för ordningen i och omkring lokalen. Det åligger hyresgästen att vid allmän sammankomst,
offentlig tillställning, övernattning eller annan aktivitet, själv inhämta erforderliga
myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter.
Hyresgäst måste finnas på plats i lokalen under hyrestiden och får inte hyra ut den åt annan. Lokalen
får endast nyttjas under bokad tid, dvs. förberedelser och återställande/grovstädning måste ske inom
bokad tid. Lokalen ska lämnas i samma skick som då hyrestiden började. Hyresgästen är
ersättningsskyldig om det uppstår skador på inventarier eller i lokalen och ska anmäla till
kulturpunkten@bromolla.se om skada uppkommit. Avgift kan komma att tas ut om rapportering om
misskötsel inkommer till kommunen. Efterföljs inte reglerna avstängs skyldig hyresgäst. Hyresgästen
ska till fullo betala sina eventuella skulder för tidigare hyrestillfällen innan lokalen får nyttjas.
Hyresgästen ansvarar för att nödutgångarna inte blockeras samt att brandskyddet efterlevs.
All verksamhet sker på egen risk, kommunen ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökaren,
skador som besökare kan tillfoga varandra samt förlust av personliga tillhörigheter. Förstahjälpenmaterial finns inte att tillgå i lokalen.
Bokade tider som inte utnyttjas och inte avbeställts inom föreskriven tid debiteras med full hyra.
Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden ha tillträde till lokalen och
dess verksamhet. I de fall lokalen inte kan hyras ut pga. skadegörelse, reparation eller andra
omständigheter som vi ej kan rå över har kommunen ingen skyldighet att erbjuda ersättningslokal.
Information om hur vi hanterar era personuppgifter se http://fri.bromolla.se/bokning/
Förändring av taxa kan ske under kontraktstid genom beslut i kommunfullmäktige.

