
Regler vid övernattning i kommunala lokaler 

1. Ansökan skall göras på separat blankett som skickas till Kultur & Fritid minst 7 dagar före 

förhyrningen. 

2. Lokalen får endast användas för hyreskontraktet angivna ändamål och endast under 

kontraktet angivna tid. 

3. Avbeställning av bokad lokal ska ske senast tre vardagar före angivet uthyrningsdatum. 

Sker avbeställningen senare debiteras ordinarie taxa. Bokade tider som ej utnyttjas 

debiteras full hyra.  

4. En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid finnas på plats under hyrestiden, 

ledaren skall vara först i lokalen och lämna den sist. Ansvarig ledare ansvarar för att vid 

hyrestidens slut återställa material, redskap och dylikt till anvisad plats, vattenkranar 

stängs av och att samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Dessutom skall ansvarig 

ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen.  

5. Lokalen uthyres i befintligt skick. Vid skada på lokalen eller hyresvärdens övriga egendom, 

skall anmälan göras till Kultur & Fritid. Vid skada på grund av uppsåt eller vårdlöshet 

kommer ersättning att utkrävas för reparation av skada. 

6. Om hyresgästen orsakar extra städning av förhyrd lokal debiteras hyresgästen den faktiska 

kostnaden för städning. 

7. Avtalet eller upplåtelsen får inte utan Kultur & Fritids godkännande överlåtas på annan. 

8. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande 

”intern” ordning och vakthållning upprätthålls såväl inom som utomhus. Upplåtaren äger 

rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om 

hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen inom eller i anslutning till lokalen. 

9. Hyresgästen svarar själv för skada eller förlust av medförda tillhörigheter i lokalen. 

10. Konsumtion och servering av alkoholdrycker får ej förekomma i lokaler som ägs eller 

förhyrs av kommunen och där kommunen bedriver verksamhet. 

11. Enligt lag samt beslut i Gävle kommuns fritidsnämnd är tobaksrökning förbjuden inom och 

utomhus vid kommunens lokaler/anläggningar. 

12. För att minska allergiframkallande ämnen bär inga pälsbärande, levande djur förekomma 

inom Gävle kommuns lokaler. Av samma anledning bör hyresgästen undvika att använda 

parfymer, sprayer och dofter. 

13. Vid strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig 

väderlek, beslut av myndighet eller annan omständighet, som båda parterna inte kan råda 

över och som innebär att lokalen inte kan brukas enligt avtal debiteras ingen hyra. 

 


