
                          Uthyrningsvillkor för Flatåskyrkan  …../…. – 2… 

Lokalhyran 
Överenskommen hyra, .......... kr, betalas till Flatåskyrkans bankgiro 492-3165 eller  
Swish 123-218 48 93  senast en vecka efter hyrestillfället. 

Tillträde till lokalerna 
Överenskommelse om vem som öppnar kyrkan träffas med den som ger besked om att lokalen  
får hyras. Vid osäkerhet ring mica nilsson, tel. 47 04 00. Eller på mobilen: 0790 - 26 15 43. 

Hänsyn till grannar 
Det åligger hyresgästen att visa hänsyn och inte störa närboende.  
Fönster skall vara stängda under musikutövning. 

Skadad egendom 
För skador som uppkommer på inventarier under uthyrningen uttas skälig ersättning.  
Det åligger den som hyr att meddela mica nilsson, tel. 47 04 00, sådan skada. 

Alkoholförtäring 
Alkoholförtäring får inte förekomma i kyrkans lokaler. 

Rökning 
Rökning får inte ske i kyrkans lokaler. Om rökning sker utanför kyrkan får ingen  
nedskräpning ske. 

Iordningställande 
Efter att lokalen använts åligger det hyresgästen: 
-   att använd köksutrustning diskas och återställes på respektive platser 
-   att ev. sönderslaget porslin uppställes på diskbänken och meddelas uthyraren 
-   att alla vattenkranar, kokplattor och kaffebryggare är avstängda 
-   att inga matrester, tomflaskor eller dylikt lämnas kvar 
-   att alla använda bord torkas 
-   att alla inventarier ställs på sina respektive platser 
-   att skrymmande emballage bortforslas så att ordinarie sopkärl inte fylls 
-   att golven sopas och vid behov även våttorkas 
-   att belysningen är släckt  
-   att alla fönster är stängda och alla dörrar låsta. 

Låsning 
Hyresgäst som inte har nyckel kan låsa kyrkan genom att först låsa södra dörren (den stora 
ingången) inifrån och sedan gå ut genom östra dörren, som har vanligt patentlås som går i lås när 
man slår igen dörren. 

Ansvar vid stöld 
Kyrkan påtar sig inget ansvar för kläder eller annan lös egendom som förvaras i lokalerna. 

Av brandsäkerhetsvillkor får högst 150 personer, vistas i hela Flatåskyrkan samtidigt.              

     
Vi hoppas att allt skall fungera till belåtenhet. 
Flatåskyrkans församling  150115/ 201031 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Jag har tagit del av uthyrningsvillkoren   Telefon 


