
          Ordningsföreskrifter - Västerhejde Bygdegård 
                           Antagna av Västerhejde Bygdegårdsförenings styrelse den 19 februari 2009 

  

     Kök 
Hantera soporna enligt nedanstående anvisning. 

Se till att använt porslin diskas och ställs in i anvisat skåp 

Ta bort matresterna i diskmaskinen.  

Rengör och torka diskbänk, mikrougn och elspisar inkl. ugnar 

  Våttorka arbetsbänkar och golv 

          Skåpsluckor skall avtorkas 

 

Stora lokalen 
Bord och stolar avtorkas och ställs på anvisad plats 

Ta bort använda dekorationer/affischer/plakat.  (Sophantering) 

Dammsug golvet i stora lokalen  

Hallen – kapprummet 
Dammsug hallen och kapprummet, golven skall våttorkas 

 

Toaletterna 
Tvättställ och toalettstolar rengörs 

Papperskorgar tömmes (Sophantering) 

Golven skall våttorkas 

 
           Regler för sophantering. 

Alt. 1    Hyresgästen tar med sig samtliga sopor hem till sin egna soptunna och kompost.          

 

Alt. 2    Hyresgästen köper kommunens betalsäck och lägger allt avfall i dessa, max 15 kilo/säck. 

           Säckarna lämnas vid återvinningscentral. 

              Säckarna finns även att köpa hos Bygdegården. 
 

I både alternativ 1 och 2 gäller, att engångsglas, plåtburkar, wellpapp och kartonger skall hyresgästen 

själv omhänderta och transportera från Bygdegården till återvinningscentral. 

Vid ofullständig sophantering uttas en avgift på 250 kronor plus avgift för betalsäck 

 

Alla skador på lokalen, bord, stolar och inventarier skall ersättas av hyresgästen, oavsett  

om han/hon direkt eller indirekt är vållande. Detsamma gäller vid stöld av inventerier. 

Om bord skadas eller förstörs skall hyresgästen ersätta Bygdegården med 1200 kronor per bord.    

Förlust av utlämnade nycklar eller att lås förstörs skall ersättas med 2000 kronor per lås. 
OBS!  Sidodörren vid entré får inte öppnas förrän stora dörren är upplåst och öppnad.  
 

Lämna alltid lokalen i det skick som du själv vill att den skall vara när du hyr bygdegården. 
 

Brand och säkerhetsföreskrift 
Endast ljusstakar för värmeljus får användas i Bygdegården 

Övernattning i Bygdegården är inte tillåtet.              

Rökning inomhus är inte tillåtet.   

Grillning utomhus får endast ske på anvisad plats.       

Fyrverkeri får endast användas på den norra sidan av Bygdegården och skjutriktning över 

fotbollsplanen. Hyresgästen ansvarar för att eventuella tillstånd söks. 

Timer till kaffebryggare och vattenkokare skall användas  

Innan du lämnar Bygdegården kontrollera att spisar, kaffebryggare, vattenkokare är avslagna och att 

alla ljus är släckta.  

Kontrollera också att alla fönster är reglade och dörrarna är låsta. 
 

I händelse av nödsituation, ring 112 och påkalla hjälp, uppsamling vid busshållplatsens parkering norr 

om Bygdegården.  Brandsläckare finns i foajén och kök (dörr till elcentral) 

Frågor angående uthyrningen kan göras till hyresvärden, telefon 0498 - 26 42 14  


