
 
 

Mail: hissjosk@hissjo.net 

 

 
 
Hyreskontrakt gällande Hissjö SK Anläggning 
 
Uthyrare: Hissjö Sport Klubb 
 
Objekt: :……………………………………………………………… 
 
Hyrestagare:  Namn ………………………………………….. 
 Personnummer .............................................. 
 Adress …………………………………………. 
 Telefonnr …………………………………….... 
 
Hyresdatum: …………………… 
 
Hyresbelopp: …………………… 
 
Lokalen disponeras från kl………… hyresdagen till kl………… 
dagen därefter. 
 
Hyresvillkor: 
Lokalen uthyrs på de hyresvillkor som framgår av bilaga ”Hyresvillkor Klubbhus”. 
Hyrestagaren bekräftar genom sin underskrift av detta kontrakt att han/hon tagit del 
av för uthyrning gällande villkor, samt förbinder sig härmed att följa dessa villkor. 
 
Hyran skall betalas senast dagen före hyresdagen eller i enligt med 
överenskommelse med representant från klubben. 
 
Hyrestagaren bekräftar genom sin underskrift av detta kontrakt att han/hon tagit del 
av för uthyrning gällande villkor samt förbinder sig härmed att följa dessa villkor. 
 
 
Signatur hyrestagare ……………………………. 
 

Signatur Representant HSK ……………………………. 
 
 
 
Ha en trevlig tillställning önskar styrelsen! 
 
  



 
 

Mail: hissjosk@hissjo.net 

 

Hyresvillkor Klubbhus: 
 
Lokalen uthyrs på följande hyresvillkor. 

 
Hyrestagaren har inte rätt att hyra ut klubbhuset i andra hand. Hyrestagaren ansvarar för att 
hyresvillkoren följs och förbinder sig att vara närvarade i lokalen under nyttjandetiden. 
 
Rökning är förbjuden i hela klubbhuset. Använd askkopp vid rökning utomhus. 
 
All alkoholförtäring på idrottsplanerna är förbjuden, alkoholförtäring utanför idrottsplanerna skall 
skötas snyggt och ej i minderåriga lags närvaro. Överträdelse av alkoholregler leder till framtida 
hyresförbud. 
 
I hyran av klubbhuset ingår i lokalen befintliga möbler, köksutrustning, porslin, glas och 
bestick. 
 
Hyresgästen och Representant från klubben har att överenskomma vilka tider hyresgästen 
disponerar lokalen. Har ingen överenkommits träffats disponerar hyresgästen 

lokalen från klockan 15.00 den dag uthyrningen avser till klockan 12.00 dagen därefter. 
 
Klubbhuset skall återlämnas med köksutrustning, porslin, glas och bestick diskade samt 
inställda, bord och stolar avtorkade samt återställda på ursprunglig plats, golv dammsugna 
och våttorkade, kök och toalett rengjorda och samtliga sopkärl tömda. 
 
Hyrestagaren ansvarar för att fönster och dörrar är stängda och låsta när lokalen lämnas. 
 
Skador på den förhyrda egendomen skall anmälas till klubbrepresentant senast i samband 
med att nyckel till lokalen återlämnas.  
 
Hyrestagaren är ersättningsskyldig för samtliga skador som uppkommer på den förhyrda egendomen. 
 
Skador på den förhyrda egendomen, brister i hyrestagarens åtaganden avseende städning, 
disk, tömning av sopkärl eller andra brister kommer att på hyrestagarens bekostnad 
åtgärdas av hyresvärden. Hyresvärden kommer härvid att utöver ersättning för material 
debitera en arbetskostnad om 300 kr/tim eller för det fall yrkesman måste anlitas den 
faktiska uppkomna kostnaden. 


