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Reglemente för Visseltofta
Hembygdsgård
Datum

2015-02-19

Visseltofta Hembygdsförening - Reglemente för Hembygdsgården
Beslut:
Lokal:
Antecknat av:

Dokumentet godkändes av styrelsen 19/2 2015 och gäller tills vidare
Hembygdsgården, Visseltofta
Mattias Persson, sekreterare i Visseltofta Hembygdsförening

Ärende

Innehåll/Resultat

Hyresregler

1. Hyresavgifter
2. Säkerhetsföreskrifter och viktiga bestämmelser
3. Allmänna ordningsföreskrifter
4. Anvisningar för städning, samt städavgifter
1. Hyresavgifter

1.1. Hyresavgifter





A-sal inkl. hall, kök och toaletter, vinter 900 kr, sommar 700 kr
B-sal, inkl. hall, kök och toaletter, vinter 500 kr, sommar 400 kr
Hela huset, vinter 1200 kr, sommar 900 kr
Med vintertid avses perioden 15/10 till 15/4

1.2. Hyresavgifter lån av möbler (endast extern användning)





2. Säkerhetsföreskrifter
och viktiga
bestämmelser

Efter överenskommelse kan enskilda möbler hyras för avhämtning
(vilket sker till kunds kostnad/eget arbete) och mot en avgift till
Visseltofta Hembygdsförening enligt följande:
Enskilt bord 20 kr st/dygn, enskild stol 5 kr st/dygn
Därest skada på möbler eller annan hyrd utrustning/material sker
förbehåller sig styrelsen rätten att uttaga tilläggsavgift på hyran samt
ersättning för uppkomna skador.

2.1 Brandförebyggande åtgärder och viktiga säkerhetsuppgifter:





Delar av lokalerna är utrustade med brandvarnare.
Lokalerna är inte avsedda för övernattning, något som kräver
särskilda åtgärder samt tillstånd från kommunen/brandförsvaret.
Lokalen är godkänd för högst 80 personer.
Förvissa er om utrymningsvägar och släckningsutrustning och delge
gärna informationen till flera gäster/närvarande.
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Utrymningsvägarna får ej blockeras med bord, stolar eller dylikt.
Se till att inte täcka för/låta brännbart material ligga på elektriska
element/andra elektriska värmekällor.
Rökning inomhus är förbjuden. Rökning får endast ske utomhus.
Placera levande ljus, marschaller etc. på en säker plats, dvs. ej på
trätrall, räcken eller nära annat brännbart material. Använd
ljushållare till alla typer av ljus.
Gångvägar, trappor och utrymningsvägar lämnas fria och skall vara
skottade och sandade vintertid.
Eventuella tillstånd för offentlig dans, m.m. är sökta och beviljade.

2.2 När ni lämnar lokalen, se till att:







alla levande ljus är släckta.
att spis, kaffebryggare, diskmaskin, belysning är avstängda.
att vattenkranar är avstängda.
att dörrar och fönster är stängda och låsta/reglade.
att värmen är inställd enligt överenskommelse/instruktion.
att förekommande El-sladdar till musikanläggning eller andra
externa strömförsörjande enheter i förkommande fall är utdragna ur
väggkontakten.

2.3 Vid händelse av brand:







3. Allmänna
ordningsföreskrifter

Utrym lokalen, se till att hjälpa/rädda personer med särskilda
behov.
Larma 112 och uppge att ni befinner er vid Visseltofta
Hembygdsgård, mitt i Visseltofta by och att byggnadens koordinater
är: X och Y (enligt SWEREF).
Vid möjlighet att begränsa brandens utveckling gör detta med
hjälp av befintliga brandsläckare.
Samlingsplatsen är på Hembygdsgårdens
baksida vid lekplatsens klätterställning.
Ring om möjligt vaktmästare/kontaktperson hos
Hembygdsföreningen 0479- xxxxx och gör grannar
uppmärksamma på branden.

3. Allmänna ordningsföreskrifter
Det åligger förening eller enskild som hyr bygdegården att tillse att:




Allmän ordning upprätthålls, såväl i bygdegården som utanför och
på parkeringsplatsen.
Nedskräpning inom- och utomhus får ej förekomma.
Fyrverkeri (med undantag för Nyårsafton och Påskafton) eller andra
höga ljud, som kan vara störande för grannar och omgivning, får ej
förekomma

2(3)

Visseltofta Hembygdsförening








4. Anvisningar för
städning samt
städavgifter
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Ingen musik får spelas efter kl. 01.30.
Lokalen skall vara utrymd senast kl. 02.30.
Inga andra lokaler beträds än de som är beställda. Om så sker
erläggs hyra även för dessa.
Därest ordningsföreskrifterna icke efterföljs förbehåller sig styrelsen
rätten att uttaga tilläggsavgift på hyran samt ersättning för
uppkomna skador.
Vaktmästare och styrelse äga, för kontroll, tillträde till lokalerna vid
alla tillställningar.

4.1. Anvisningar för städning m.m.















Observera att följande punkter berör/kan beröra samtliga delar i
Hembygdsgården beroende på hyresöverenskommelsen, dvs. både
salar, hall, toalettutrymmen och kök.
Stolar och bord får ej användas utomhus annat än efter
överenskommelse.
Sopor hanteras enligt ”Instruktion för sophantering”, som finns på
respektive sopkärl på Hembygdsgårdens baksida/köksingång.
Medförda matvaror/rester skall avlägsnas och kyl/frys vid behov
rengöras.
Stolar och bord skall vid behov borstas av/avtorkas och ställas på
härför avsedda förvaringsplatser eller enligt särskild
överenskommelse med vaktmästaren.
Diskmaskinen skall tömmas och silarna rengöras.
Spis, rullvagnar och bänkar m.m. i kök rengöras.
Handdukar upphängs så att de lätt kan torka.
Golv skall sopas/dammsugas samt vid behov moppas med en mild
lösning av rengöringsmedel och vatten.
Handfat och toaletter avtorkas.
Fimpar, glas och burkar m.m. utomhus upplockas.
Därest städningens anvisningar icke efterföljs förbehåller sig
styrelsen rätten att uttaga städ-/tilläggsavgift på hyran samt
ersättning för uppkomna skador.

4.2. Avgifter för städning vid köp av sådan tjänst



Sekreterare Mattias Persson

Städavgift för enskild sal inkl. kök, hall och toalett 400 kr.
Städavgift för hela huset 600 kr.
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