
 Hyresregler för Torps Bygdegård i samband med 

arrangemang i bygdegården. 
     

 Hyresgästen äger rätt att använda utrustning och inventarier som finns tillgängliga i 

bygdegården.  

 Hyresgästen skall informera sig om brand- och säkerhetsanvisningar.  

 Hyresgästen är ansvarig för ev. skadegörelse.  

 Hyresgästen ansvarar för erforderliga tillstånd.  

 Hyresgästen är ansvarig för att lokalerna, trappa, korridor och toaletter är städade 

och soporna tömda vid återlämning. 

 Soptunnor finns på gaveln på vänster sida om huset. Stor grön för brännbart 

och liten brun för matavfall märkta med Torps Bygdegård. 

 Vid undermålig eller utebliven städning debiteras 2000 SEK utöver 

hyreskostnaden. 
 Uthyraren ansvarar för att nödvändig utrustning såsom, toalettpapper, städmaterial, 

diskmedel mm finns tillgängligt. 

 Den som hyr lokaler i bygdegården skall ha fyllt minst 20 år. 

 

Information om förbud: 

 Hund och katt ej tillåtna inne i bygdegårdens lokaler. 

 Jordnötter ej tillåtna inne i bygdegårdens lokaler. 

 

Brandskydd  

 

Rutin för brandskydd i Torps Bygdegård    

Syfte:    

Syftet med denna rutin är att förhindra oönskade tillbud såsom brand och olyckor i samband 

med tillställningar i Torps Bygdegård.  

Samt i de fall det uppstår en situation, veta hur man ska agera.  

    

Regler:    
Den som hyr lokaler av Torps Bygdegård Ideell förening;  

   

 Skall försäkra sig var nödutgångar, brandsläckare, utrymningsplaner finns.  

 Se till att fri väg finns för utryckningsfordon.  

 Informera sig om innehållet i utrymningsplan  

 Iaktta försiktighet vid användandet av levande ljus.  

 Vidta åtgärder så att brand inte ska uppstå.  

 Är ansvarig för de händelser som orsakats av oförsiktighet.  

 Se till att nödutgångar inte är blockerade.  

 

Om brand uppstår:   
Utrym lokalen enligt utrymningsplan.  

Nödutgångar är markerade med lysande skyltar.  

Tillkalla räddningstjänst tel. nr. 112.  

Brandlarmet påkallar endast uppmärksamhet och är ej anslutet till räddningstjänsten.  

    

Tel. nr. uthyraren   

Monica Enemark Tel. 0730-96 45 05   
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