
 

Hyreskontrakt 

Nedanstående person/förening/företag hyr härmed Kronängs klubbstuga 
 

 
Namn på person/förening/företag:……………………………………………………………………………….. 

Personnummer/Organisationsnummer:…………………………………………………………………………. 

Veckodag:  ……………………………….. Datum……………………………..Klockan……………………………. 

1. Ändamål:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Anläggningen får INTE utan uthyrarens medgivande utnyttjas för annat ändamål än vad som 

ovan angivits. 

Kostnad för disponeringen är: Lokal:  
                                                                               Halvdag medlem: 1000 kr.  Heldag medlem: 2000 kr 
                                                                               Halvdag ledare:      500 kr. Heldag ledare:      1000 kr 
   Företagsevent enligt särskild överenskommelse 
 
    Övrigt:_________________________________kr 
 
   Summa:________________________________kr 
               . 

   Nyckel nummer:_________________________ 

Alkoholservering 

      4     Alkohol får inte utskänkas utan inhämtat tillstånd  

Nyckelföreskrifter 

      5      Den erhållna nyckeln är ett värdeföremål och representerar det sammanlagda värdet    
               av allt som förvaras i de utrymmen till vilken nyckeln passar. 
               Nyckeln handhas och förvaras på betryggande sätt och får ej lånas ut. 



               Förloras nyckel skall Kronängs IF omedelbart underrättas. Kostnader uppkomna vid förlust  
               skall betalas av hyresgästen. 
               Nyckel skall återlämnas första vardagen efter hyrestidens slut. 
               Vid misstanke om otillbörlig utnyttjande av nyckel skall hyresgästen medverka till att 
                utredning ej försvåras. 

    6         Hyresgästen svarar för alla under hyrestiden uppkomna skador på Kronängs IF:s egendom 
                såväl fast som lös. 

    7          Hyresgästen skall svara för att hyrda lokaler städas i sådant skick som när de tas i bruk. 

Städföreskrifter 

•      Allt köksmaterial skall vara diskat samt köket avtorkat. 

•       Golvytor skall vara avsopade samt våttorkade 

•       Inventarier återställs på sina respektive platser 

•      Sopor skall av hyresgästen transporteras bort 

•      Vid bristfällig städning tas en avgift ut om : 500  kr 

       8.          Användande av marscaller är förbjudet. 

       9.          Stugans fönster och dörrar skall vara stängda och låsta när den lämnas. 

      10.          Stugan skall vara städad och utrymd senast 9.30 dag efter hyrestidens slut. 

      11.          Detta avtal kan under upplåtelsetiden inte sägas upp av hyresgästen och får inte utan 
                      Kronängs IF: medgivande överlåtas på någon annan 
 
Detta avtal gäller först när båda parter undertecknat hyresavtalet. Åldersgräns för att hyra stugan 
är 25 år. 
 
 
Borås den_____________________________________ 
 
 
 
_________________________________                ________________________________________ 
Underskrift av hyrestagaren               Underskrift av uthyrningsansvarig Kronängs IF 
 
 

 

Kronängs IF.     Schaktgatan 1  504 41  Borås    Tfn: 0703-160444 

 

 
         

 

 

      

 



                                             

 

 

 

 

 

 
 


