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 VÄLKOMMEN TILL HEDBY BYSTUGA 

 
 

Hedby Bystuguvägen 4 Vaktmästare Rolf Adefalk  

785 50 Djura Tel 070 5598725 www.hedby.se 

  radefalk@gmail.com Facebook hedby 

Bankgiro: 467-2648  Mejla styrelsen vid frågor. 
 

Hyresvillkor 

 

Hyresobjekt 

Pris 

Mars-Oktober 

Pris 

November-Februari 

Hela bystugan 500 kr 600 kr 

Köket 250 kr 300 kr 

Salen 250 kr 300 kr 

 

Nyckeln överlämnas efter överenskommelse. Hyran skall betalas inom 30 dagar från hyresdatum till 

ovanstående bankgiro. Faktura skickas inte ut, annat än vid försenad betalning. 

 

Information och ordningsregler 

 Hyresvärd är den ideella föreningen Hedby byalag. 

 Bystugan hyrs inte ut till grupp eller organisation som kränker människovärden. 

 Bystugan hyrs inte ut till person under 21 år. 

 Bystugan kan inte hyras ut i andra hand, dvs. hyresgästen ansvarar för evenemanget och skall även 

närvara personligen. 

 Brandsläckare och brandfilt finns innanför entrédörren till stora salen. 

 Handikampramp finns innanför entrédörren till köket. Kan placeras vid valfri ingång. 

 Övernattning i bystugan är inte tillåten. 

 Rökning inne i bystugan är inte tillåten. 

 Bystugan rymmer max 50 personer enligt brandskyddsbestämmelser. 

 Salen har bord och stolar anpassat för 50 personer. 

 Inventarier får inte lämna lokalen eller lånas ut. 

 Köket har köksutrustning för servering och enklare matlagning. 

(spis med induktionshäll, mikrovågsugn, kyl- och frys, kaffebryggare, tekokare etc.). 

 Salen har stereo- och surroundanläggning, separat system för trådlösa högtalare via bluetooth, 

chrome cast, blu ray-spelare, projektor, fast bredband, WiFi etc. 

 Hyresgästen är ansvarig för ordningen i och utanför lokalen enligt svensk lag och övriga 

tilläggsregler i detta dokument. 

Lämna Hedby bystuga i samma skick som du vill finna den i och återlämna nyckeln till 
vaktmästaren.  
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VÄLKOMMEN TILL HEDBY BYSTUGA  

Hyreskontrakt för Hedby bystuga 

Nr.__________________ 

Hyresgäst _________________________________________________________________________ 

Adress och telefon __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Hyrestid ______________________ 

Hyresbelopp ______________________ Bankgiro 467-2648 

Märk betalningen med hyreskontraktsnummer enligt ovanstående. 

Hyresvillkor 

Hyresobjekt Pris 

Mars -Oktober 

Pris 

November-Februari 

Hela bystugan 500 kr 600 kr 

Köket 250 kr 300 kr 

Salen 250 kr 300 kr 

 

Jag förbinder mig härmed att sätta mig in i de ordningsregler som finns anslagna i bystugans kök och de 
tillägg som finns på sidan ett i detta dokument vid uthyrning av Hedby bystuga. 
Som hyresgäst har jag ansvar för att städning utförs både i lokalen och utanför innan nyckeln återlämnas. 
Om något gått sönder eller skadats är jag ansvarig för att det ersätts. 
Efter underskrift gäller detta dokument som hyreskontrakt. 

Hedby den __________________________ 

Underskrift ________________________________________________________________________ 

Detta kontrakt upprättas i två likalydande exemplar, varav parterna erhåller var sitt. 

 

Välkommen åter! 


