Valsätra GA:8 Samfällighetsförening (nedan Föreningen) upplåter den egna föreningslokalen
till sina medlemmar.

AVTAL
om sådan upplåtelse har tecknats enligt följande.
Föreningslokalen med kök

till en kostnad av 200:-, utan kök

till en kostnad av 100:-

från dag 1 ___/___ kl. 11:00 till påföljande dag 2 ___/___ kl. 11:00.
ÄNDAMÅL
Lokalen får endast användas för Medlemmens privata sammankomster, ej för kommersiella
ändamål. Medlemmen skall personligen vara närvarande i samlingslokalen så länge den
nyttjas.
NYCKLAR
För hämtning och återlämning av nyckel har Medlemmen att överenskomma med den
Uthyrningsansvarige.
BESIKTNING
Medlemmen ansvarar för att Föreningens egendom inte skadas eller förloras. Föreningens
egendom skall återfinnas i samma skick och till samma antal kl. 11:00 dag 2 som kl. 11:00
dag 1. Medlemmen bör därför noga gå igenom skick och antal och omgående kontakta den
Uthyrningsansvarige, eller styrelsemedlem, och påtala eventuella avvikelser. Till hjälp för
detta finns bifogad checklista. Vid tveksamhet gäller den Uthyrningsansvariges bedömning.
ERSÄTTNING
Medlemmen accepterar att personligen ersätta Föreningen enligt den Uthyrningsansvariges
bedömning för
- skadad eller förlorad egendom med det belopp som anges i bifogad checklista, eller, då
tillämpligt belopp saknas, med den självkostnad som faktureras av Föreningen, samt
- vid bristfällig städning och rengöring med den självkostnad som faktureras av Föreningen
dock minst 2 000:-.
Ovanstående godkännes, Uppsala den ____/____ 2022.
______________________________________
Medlemmens namnteckning och telefonnummer

______________________________
Namnförtydligande

TÄNK PÅ...
- köket är utrustat för uppvärmning av redan färdig mat, dvs ej fullt utrustat för tillagning
- använd inte tejp för att fästa t.ex. ballonger. Knyt i stället med snören, band mm
- häng inte dekorationer så att de kan bli överhettade, t ex vid lampor mm
- se till att elementen inte används till att sitta på, lägga saker på mm
- bär ut alla sopor till Ditt vanliga sopförråd, sätt i nya påsar i sophinkarna
- inga husdjur i lokalerna
- ej rökning
- kontakta den uthyrningsansvarige om tveksamheter eller frågor uppstår

Ha en trevlig kväll!

