
                  Välkommen som hyresgäst i Hofterups Byastuga!

1. Hyresgästen 
Hyresgästens ålder ska överstiga 25 år och denna ansvarar för att Hofterups Byastugas 
regler efterföljs. Ansvarig hyresgäst ska närvara i lokalen så länge gästerna är kvar i 
lokalen.

2. Avgifter
Hyran för lokalen ska betalas senast 3 veckor före uthyrningstillfället. Vid avbokning 
senare än 3 veckor innan uthyrningstillfället debiteras 400 kr. Depositionsavgift om 
600 kr betalas till stugvärden vid nyckelöverlämningen och återfås efter godkänd 
städning.

3. Larm
Byastugan är larmad för inbrott och brand. Tillsammans med nyckeln får du 
larmkoden, dessa får ej lämnas vidare. Se till att du behärskar av- och pålarmning 
innan du tar över ansvaret för Byastugan. Om larmet utlöses pga oaktsamhet står 
hyresgästen för utryckningskostnaden.

4. Max antal i lokalen
I lokalen får max 70 personer vistas samtidigt. Till antalet räknas även 
serveringspersonal samt barn. 

5. Rökning
All rökning i Byastugan är förbjuden, även rökmaskiner.

6. Ordning
Hyresgästen är skyldig att visa sådan hänsyn att kringboende inte störs. Fönster och 
dörrar som vetter mot kringboende ska hållas stängda. Fyrverkerier får endast 
användas efter anmälan till polisen. Grannarna ska även underrättas i god tid.

Enligt beslut från Kävlinge kommun ska följande efterföljas: uthyrning måndag-
torsdag; tyst i och utanför lokalen kl. 22.00. Uthyrning fredagar och lördagar (natt till
söndag) tyst i lokalen kl. 01.00 samt utanför lokalen kl. 22.00.

Parkering sker endast på Byastugans parkering.

7. Alkoholförtäring
De lagar som gäller för utskänkning av alkohol ska tillämpas. Detta innebär att alkohol
endast får serveras till personer över 20 år. 

8. Om olyckan är framme
Sönderslaget glas och porslin betalas enligt lista. Övrig åverkan/skador i lokalen eller 
på övriga inventarier ska ersättas enligt överenskommelse med stugvärden. Borttappad 
nyckel ska ersättas med faktiskt kostnad.

9. Städning
Hyresgästen ansvarar för all städning. Bifogad checklista ska följas och avprickas och 
återlämnas tillsammans med nycklarna till stugvärden. OBS! Vid dåligt utfört 
städarbete återbetalas ej depositionsavgiften. Inventarier ska återplaceras som före 
uthyrningen.

Se separat instruktion för diskmaskin. Se även checklista för städning.

Vid frågor kontakta: Karin Carlsson, 0762-30 05 14.


