
 

Uppdaterad 2017-12-18 
 

Hyresavtal för föreningslokal 
 

Hyresvärd  
Solberga gård samfällighetsförening 
Folkparksvägen 172 
126 77 Hägersten 
Org.nr: 717912-1871 
 
 
Hyresgäst 
 
 
Namn: _________________________ 
 
 
Personnummer: __________________ 
 
 
Lägenhetsnummer i föreningen: _______ 
 
 
Telefonnummer: __________________ 
 
 
E-adress: _______________________ 
 
 
______________________________ 
 
 
Föreningslokal 
Hyresvärden upplåter till hyresgästen rätt att på 
de villkor som anges i detta avtal och bilagda 
”Regler för nyttjande av föreningslokal i Sol-
berga Gårds Samfällighetsförening” nyttja loka-
len för sammankomster av privat karaktär. 
 
Hyrestid 
Upplåtelsen gäller: 
 
 
Från och med 20____-____-____   kl ____  
 
 
Till och med   20____-____-____   kl ____  
 

Hyra 
Hyresgästen intygar härmed att hen är informe-
rad om att överenskommen avgift kommer att 
påföras ordinarie månadsavi för hyresgästens 
bostadsrättslägenhet vid ett senare tillfälle.    
Hyresgästen godkänner också att ytterligare av-
gift kan komma att debiteras för utebliven städ-
ning eller om utrustning saknas eller gått sön-
der.   
 
Ordning och städning 
Vid utnyttjande av föreningslokalen förbinder 
sig hyresgästen att: 
- Vara närvarande under den tid lokalen ut-

nyttjas 
- Se till att det är tyst senast kl 24:00 
- Se till att inga gäster stör andra boende 
- Se till att städning utförs i enlighet med 

checklistan 
- Se till att inga sopor lämnas i lokalen 
- Se till att lokalen låses och larmas 
Hyresvärden förbehåller sig rätten att tillkalla 
väktare om behov finns för att säkra ordningen. 
Kostnad för detta debiteras hyresgästen. Miss-
sköts ordningsregler eller städning kan hyres-
gästen nekas att utnyttja lokalen i framtiden. 
 
Ansvar 
Vårdslöshet eller försummelse 
Om hyresvärden blir skadeståndsskyldig för 
skada på person eller egendom och skadan beror 
på vårdslöshet eller försummelse från hyresgäs-
tens sida, ska hyresgästen hålla hyresvärden 
skadeslös. 
 
Försäkring 
Hyresgästen ansvara för att denne har fullgod 
hemförsäkring som kan täcka eventuell skada på 
föreningslokalen. 
 
Anmälan om fel 
Hyresgästen ombeds att rapportera eventuella 
fel och förslag till förbättringar till någon av de 
ansvariga för föreningslokalen, se lista utanför 
föreningslokalen. 

 
 
Godkännande av avtal 
 
Solberga 20____-____-____ 
 
 
 
Namnteckning hyresgäst _________________________________ 
 
 


