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Hyres- och ordningsregler för GBK´s klubbstuga 
 
OBS! Vi tillåter inte övernattning i stugan! 
HYRESTID Klubbstugan disponeras från kl. 12.00 hyresdagen till 12.00 

dagen efter. Andra tider kan avtalas. Slutstädning skall vara 
avslutad och nyckeln inlämnad senast kl. 12.00 dagen efter 
hyresdagen. Vid bristfällig slutstädning och/eller slarvig 
sophantering debiteras 500 kronor för städning. 

1. Värme Regleras med termostat som är placerad på väggen i 
köksavdelningen. Vid värmebehov ställ termostat på max 
20°. När ni återlämnar lokalen återställ termostaten till 12°. 

2. Varmvatten Vid behov av varmvatten, ställ strömställaren under 
diskbänken på ”till”. När ni återlämnar lokalen skall denna 
ställas i läge ”från”. 

3. Kylskåp Anslut stickproppen till eluttag på vägg (om det inte redan är 
inkopplat) 

4. Möbler Ytterligare bord och stolar finns i förrådet, 5 st bord med 
stolar skall efter återlämnandet vara utplacerade i lokalen. 

5. Toalett Klubbstugans toalett är placerad på gaveln mot Pelles 
Rökeri. Upplåsning av toaletten görs med samma nyckel 
som till klubbhusets entrédörr.  

6. Linne Varje hyresgäst svarar för eget behov av handdukar för kök 
och toalett samt eventuellt bordslinne. 

7. 
Slutstädning 
och SOPOR 

Varje hyresgäst skall ansvara för att festlokal, kök och toalett 
städas och våttorkas före avlämnandet. Sopor och avfall 
bortforslas. Städutrustningen finns i förrådet bredvid 
toaletten. OBS!!! ALLA SOPOR, MATRESTER, GLAS 
mm transporteras bort av hyrestagaren! SOPOR FÅR 
INTE KVARLÄMNAS I LOKALEN, PÅ BRYGGAN, 
ELLER UTANFÖR PELLES RÖKERI! 

8. Skador Skador som uppstått på och i lokalen under hyrestillfället 
rapporteras och ersätts till uthyraren. 

9. Låsning Alla ytterdörrar låses och eventuella öppningsbara fönster 
skall vara stängda när lokalen återlämnas. 

10. Rökning är ej tillåten inom lokalen 
11. PASSAGE till Pelles Röker skall hållas öppen! 
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