
Jag har idag …............................. godkänt ovanstående hyresavtal samt mottagit Nyckel nr. ...........

................................................................... ......................................................................................

Total Hyreskostnad samt Deposition kvitteras av ...............................................................................
 

Nyckel och deposition återlämnat  …....................  .........................................................................

       .........................................................................

Hyrespass  Dag 1: datum  
  Dag 2: datum  
  Dag 3: datum

    
Hyreskostnad  Pris, hyra per pass:Extern kund: 400 kr
   Medlem i Brf. Stampgatan: 300 kr
   Brf. Friggagatan: 200 kr

• FriggaSalen är i första hand avsedd för med-
lemmar i Brf Friggagatan men kan efter sty-
relsens beslut även hyras ut till externa int-
ressenter.

• Nyckel hämtas och lämnas på föreningens 
expeditionstid: tisdagar kl. 10.00—11.00 och 
18.00—19.00.

• Lokalen får inte utan tillstånd hyras i mer än 
sex pass i följd.

• Uthyrning i andra hand är förbjuden.
• Pentryt är inte avsett för matlagning utan 

endast för värmning och uppläggning av mat 
som lagats annorstädes samt för värmning av 
drycker. 

• När hyresgästen lämnar lokalen, ska porslin, glas 
och bestick vara diskade, diskmaskinen tömd, 
och lokalen städad enligt städschemat angivet på 
städskåpsdörren. 

• Rökförbud råder här liksom i föreningens övriga 
gemensamma utrymmen. I den mån gästerna röker 
utanför lokalen, ska alla tecken på det städas bort. 

• Dörren markerad »Nödutgång« får endast använ-
das i en nödsituation.

• Hyresgästen ansvarar för att inredning och 
utrustning (se separat inventarielista) inte skadas. 
Ersättning för eventuella skador regleras på expe-
ditionen. 

Hyresavtal FriggaSalen

 kl. 06 — 12  kl. 12 — 18  kl. 18 — 24
 kl. 06 — 12  kl. 12 — 18  kl. 18 — 24
 kl. 06 — 12  kl. 12 — 18  kl. 18 — 24

Hyresgäst       Lägenhet/Org-nr:

Adress:                   Telefon:

HSBs Bostadsrättsförening Friggagatan

Antal hyrespass:
x         a kr:

Total kostnad:

Datum

(Hyresgästens namnteckning Namnförtydligande

Brf Friggagatans handläggare

Nyckel kvitteras av Brf Friggagatans handläggare

Återlämnad deposition kvitteras av hyresgästen

Datum

Deposition: 1000 kr.
Återfås efter kontroll och återlämning av nyckel
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