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Brf Minnesgården

● Festlokalen får endast hyras av boende i Brf Minnesgården.

● Du som hyr lokalen ska känna till utrymningsvägarna och informera dem som vistas i
lokalen om dessa. Finns anslaget i lokalen.

● Du som hyr ska känna till och informera dem som vistas i lokalen om de regler och 

föreskrifter som gäller. Observera att ingen får vistas ute i garaget mer än vid  
genomgång, t ex lekande barn.

● Du som hyr ska se till att rökförbudet respekteras. Rökförbud råder både inom- och 
utomhus i angränsning till föreningens hus.

● Levande ljus inkl värmeljus, bordsfyrverkeri och tomtebloss el.dyl. är inte tillåtet.
● Du som hyr är skyldig att göra felanmälan på eventuella skador eller fel du 

upptäcker. 

● Skadad eller förlorad egendom, förorsakad av dig, ska ersättas av dig som hyrt 
lokalen. Debitering sker som tillägg på avgiften/hyran.

● Du som hyr är skyldig att vara tillgänglig på uppgivet telefonnummer under 
hyrestiden.

● Skogräns - INGA ytterskor får användas i lokalen!

● Skadad eller förlorad egendom ska ersättas av dig som hyrt lokalen. Debitering sker 
som tillägg på avgiften/hyran.

● Städningen kommer kontrolleras, om ej fullgod städning debiteras extra 600 kr som 
debiteras på avgiften/hyran.

● Du ska lämna lokalen i städat och gott skick.

● Fri wifi finns.
● Max antal personer som får vistas samtidigt i lokalen: 30 stycken.  

● Enligt brandskydd bör ni vara medvetna om att en rullstolsburen räknas som 10 
personer vid en utrymning.

● Fällbara bord och stolar finns

● Soffa med loungestolar.

● Möjlighet för avhängning av ytterkläder och skor finns.

● Tegelväggen har delar som sägs härröra från 1600-talet. Den får ej röras eller lekas 
med. Observera att lösa små stenar kan finns på väggen.

Debitering på avgift/hyran:

● Dagtid kl 11:00-16:00: 300 kr

● Kvällstid 16:00-11:00 (dagen efter): 500 kr (möjliggör för städning under förmiddagen
dagen efter)
Kom ihåg att vara ute senast klockslaget enligt hyresavtal.
Lokalen skall vara utrymd under tiden kl 24:00-06.00.
OBS! Det är inte tillåtet med övernattning i lokalen.
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Checklista  
Det finns två utrymningsdörrar, varav den ena är huvudingång från garaget plan 2. Den 
andra dörren, som vetter ut mot Götgatan är larmad och får enbart användas vid akuta 
situationer. Den är således enbart för nödutgång och uppmärkt med skylt.
I lokalen finns 2 brandsläckare och lokalen är även försedd med brandvarnare.
I de fall ni ska bjuda in en person med funktionshinder t ex rullstolsburen person, hör ni av er
till styrelsen i god tid, så ni kan kvittera ut en nyckel för att stänga av larmet tillfälligt och på 
så vis kunna släppa in personen i fråga från Götgatan.
På vänster sida av entrén sitter lampknapparna till lokalen, belysningen är dimbar.
Översta knappen tänder och släcker all belysning
Ovanför diskbänken finns belysning, likaså på undersidan på fläkten.
Efter avslutat hyrtillfälle ska du städa enligt nedan

Städ i kök och i lokalen:
Dammsugare och städmaterial finns i städskåpet bredvid kyl/frys. 

• Dammsuga hela lokalen

● Damma av 

● Torka rent använda bord och stolar

● Plocka undan bord och stolar och ställa åter i förrådet, två bord och 8 stolar ska vara 
kvar och fortsatt uppställda

● Loungedelen ska vara iordningställd

● Sittkuddarna ska staplas ihop

● Diska och plocka ur diskmaskinen

● Rensa silen i diskmaskinen

● Plocka undan hand-diskad disk och ställ i skåpen

● Skölja ur termosar, lämna locket öppet

● Tömma kaffefiltret samt diska ur kaffepannorna

● Töm kyl- och frys på det du hade med dig

● Torka ur kylskåpet

● Tomflaskor och returpant bortforslas av dig som hyr

● Släck alla smålampor och ljusslingor manuellt

Städ i badrum:
● Badrummet skall dammsugas

● Golvet skall våttorkas

● Papperskorgen ska tömmas 

● Toaletten ska rengöras

● Toalettpapper fylls på v.b

● Pappershanddukar fylls på v.b

● Tvål fylls på v.b

● Handfatet tvättas rent
● Spegeln putsas av v.b

Om du har använt det sista, och förbruknings- materialet tagit slut, meddela styrelsen, tack!
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INVENTERINGSLISTA:

● 8 fällbara bord

● 28 fällbara stolar

● 2 höga mingelbord/avlastningsbord

● 1 3-sitssoffa

● 2 loungefåtöljer

● 2 golvlampor

● 2 golvväxter med kruka

● 3 golvkuddar i bambu

● Upphängning för ytterkläder och skoställ

● 1 plastlåda med träleksaker

● 2 stora pumptermosar

● 1 mikrovågsugn

● 1 vattenkokare

● 1 kaffebryggare

● kyl/frys

● ugn

● spis

● 36 dricksglas

● 36 vinglas

● 36 champagneglas

● 25 tekoppar

● 25 kaffekoppar med fat

● 36 flata tallrikar

● 36 assietter

● 36 djupa tallrikar

● 36 knivar,gafflar, matsked och teskedar

● 3 uppsättningar salladsbestick i trä

● 4 uppläggningsfat

● 3 salladsskålar

● 3 brödkorgar

● 1 osthyvel

● 4 smörknivar 

● 1 korkskruv

● 1 kapsylöppnare

● 2 saxar

● 3 skärbrädor

Brf Minnesgården



● 3 matlagningsknivar inklusive brödkniv

● 3 kastruller

● 1 stekpanna

● 3 matunderlägg

● 1 visp

● 2 visp-bunkar

● 3 chipsskålar i rostfritt

● 3 tillbringare 1,5 liter

● 12 plastglas för barn

● 12 plastskålar för barn

● 12 uppsättningar plastbestick för barn

● 6 blockljus med led- batteridrivet

● 1 diskmedelspump

● 1 tvålpump 

Förbrukningsmaterial som finns i lokalen:
Om du har använt det sista och förbruknings- materialet nu är slut, meddela 
styrelsen, tack.

● Diskmedel

● Maskindiskmedel

● Disktrasor

● Diskborste

● Flytande tvål

● Pappershanddukar badrum

● Toalettpapper badrum

● Toalettborste

● Kaffefilter
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