
 
 

Uthyrningsregler för lokalhyra i Grums kommun  
 

 

Allmänna villkor: 

1. För att hyra kommunens lokaler behöver 
du ha fyllt 25 år.  
 

2. Vid hyresbokning tecknas avtal där namn, 
adress, personnummer / 
organisationsnummer finns med. 
Legitimation uppvisas.  I avtalet 
godkänner hyresgästen de villkor som 
framkommer i detta dokument.  
 

3. Hyresgäst får inte boka lokal åt annan 
person eller överlåta sin bokning.  
 

4. Kommunens lokaler hyrs ut i befintligt 
skick.  
 

5. Grums kommun ansvarar för att 
brandskyddsutrustning finns tillgängligt i 
lokalerna.  
 

6. Hyresgästen ansvarar för att brandsäkerhet 
och att hålla utrymningsvägar fria.  
 

7. Hyresgäst faktureras för 
utryckningskostnader vid orsakat 
falsklarm.  
 

8. Rökförbud i kommunens lokaler gäller.  
 

9. Djurförbud i kommunens lokaler gäller.  
 

10. Hyresgästen ansvarar för ordning i 
lokalen.  
 

11. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga ej 
vistas i lokalerna.  
 

12. Ej återlämnad nyckel debiteras. 
  

13. Skador som uppkommer skall meddelas 
omgående. Felanmälanblankett medföljer 
avtalet.  
 

14. Hyresgästen ansvarar för städning av lokal 
och uteområden efter anvisningar.  
 

15. Hyresgäst ansvarar för att lampor släcks, 
fönster stängs.  
 

16. Hyresgästen ansvarar för att avtalad tid 
följs. Tidsövergångar debiteras.  
 

17. Grums kommun ansvarar inte för privata 
ägodelar.  
 

18. Avbokning kan ske kostnadsfritt 48h innan 
bokning. Därefter debiteras hyresgästen 
för bokningen.  

 

 

 

 

Villkor för festtillställningar och 
alkoholförtäring: 

1. Kommunens lokaler hyrs ut till 
födelsedagsfester från 25 år och uppåt. 
 

2. Kommunens lokaler hyrs inte ut till privata 
ungdomsfester.  
 

3. Alkohol får inte säljas i kommunens 
lokaler utan skriftligt tillstånd.  
 

4. Hyresgästen ansvar själv för att ta fram 
serveringstillstånd. 
 

5. Myndighetskontroller kan förekomma på 
festtillställningar i kommunens lokaler. 
  

6. Grums kommun förespråkar restriktiv 
alkoholkonsumtion och uppmuntrar till 
alkoholfria alternativ.  

 

Hyresrestriktioner: 

1. Grums kommun har rätt att avboka privata 
lokalbokningar om kommunen behöver 
nyttja lokalen på uppbokad tid. Hyresgäst 
meddelas i så tidigt skede som möjlig vid 
eventuella krockar.  
 

2. Grums kommun hyr inte ut lokaler vid:  
- Misstänkt brottslig verksamhet.  
- Misstanke för ordningsstörning. 
- Misstanke om bokning åt annan 

person.  
 

3. Grums kommun kan komma att begära:  
- Legitimation 
- Referenser 
- Beskrivning av vad lokal ska 

användas till  
 

 

 

 

 


