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ALLMÄNNA HYRESVILLKOR FÖR LADAN 
 

 

Omfattning 

Hofslätts Hembygdsförenings samlingslokal Ladan på Hembygdsgården i Hovslätt hyrs ut till föreningar och 

privata familjetillställningar. Nedanstående allmänna hyresvillkor gäller vid uthyrningen. 

Ladan 

I entrén finns kapprum och toaletter. Ett modernt kök, utrustat med diskmaskin, kyl, frys, spis, mikro och 

kaffebryggare, ligger i direkt anslutning till samlingslokalen. Porslin, glas, bestick och övriga kökstillbehör 

finns för 70 gäster. Maximalt 100 personer får ur brandskyddssynpunkt vistas samtidigt i lokalen. Ladans loft 

disponeras inte.  

Alkohol får endast förvaras/förtäras inne i Ladan. Rökning är endast tillåten på planen utanför Ladans dörr. 

Eventuella marschaller måste placeras så att de inte medför brandrisk. Fyrverkerier kräver tillstånd från polis 

och från hembygdsföreningen. Närheten till bostadsområde innebär att störande verksamhet och hög musik 

inte är tillåten på sen kvällstid. Vi ber hyresgästerna att visa hänsyn. 

Hyresdebitering 

Hyra debiteras enligt prislista för överenskommen hyresperiod och erlägges i förskott. Mervärdeskatt tas inte 

ut av hembygdsföreningen. Erlagd hyra för bokad hyresperiod som inte utnyttjas återbetalas inte. 

Städning och återställande 

Hyresgästen sköter städningen efter hyrestillfället och forslar bort sopor, tomglas och annat skräp. Städ-

utrustning finns i städskrubb i hallen, där också centraldammsugare är placerad. Städningen utförs enligt 

den anvisning som finns i städskrubben. Om städningen inte är utförd enligt anvisning efterdebiteras hyres-

gästen med 1 000 kronor för hembygdsföreningens extrastädning. 

Hyresgästen skall återställa inredning och utrustning, såväl i Ladan som i området utanför, till den ordning 

som gällde före hyrestillfället. Städning och iordningställande av lokalerna skall vara klart vid besiktningen 

efter hyresperiodens slut. Anvisningen för städning skall undertecknas av städansvarig person. 

Ansvar för lokal och utrustning 

Hyresgästen ansvarar för att lokal och utrustning/inredning vårdas väl och förbinder sig att ersätta even-

tuella skador om sådana skulle uppstå genom hyresgästens utnyttjande av Ladan eller i hembygdsparken. 

Tillträde till Ladan 

Nyckel och larmkod lämnas ut efter överenskommelse med hembygdsföreningens uthyrningsansvarige.  

Efter hyrestillfället återlämnas nyckel utan dröjsmål. 

Hofslätts Hembygdsförening hälsar er välkomna och hoppas att ni får en fin vistelse på Hembygdsgården.  


