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HYRESAVTAL OCH PRISER FÖR TRÖGDSGÅRDEN 
 
 
HYRESGÄST 

Namn: 

Faktureringsadress: 

Postadress: 

Telefon: 

E-post: 

Medlem i Trögdsgården:   ☐  Ja   ☐  Nej 

 
Evenemang 

Hyresdatum: Typ av evenemang: Antal deltagare: 

 
 
Ringa in valt alternativ nedan och fyll i ev. kuvertavgift. Ange totalsumman. Önskar du hyra lokalen vid upprepade 
tillfällen kan du kontakta oss på trogdsgarden@gmail.com för offert. Alla priser gäller fr.o.m. 1 september 2019. 

 
Hyra heldag (ca 24 timmar) 

Lokal Årsmedlemmar* Ej medlemmar Företag 

Hela Trögdsgården 1100 kr 1800 kr 2800 kr 

Stora salen 800 kr 1200 kr 2200 kr 

Lilla salen 350 kr 600 kr 1000 kr 

 

Hyra halvdag (ca 4 timmar) 
Lokal Årsmedlemmar* Ej medlemmar Företag 

Hela Trögdsgården 550 kr 1200 kr 1800 kr 

Stora salen 400 kr 800 kr 1500 kr 

Lilla salen 200 kr 400 kr 700 kr 

 

Hyra per timme 
Lokal Årsmedlemmar* Ej medlemmar Företag 

Hela Trögdsgården 200 kr/tim 350 kr/tim 600 kr/tim 

Stora salen 150 kr/tim 200 kr/tim 500 kr/tim 

Lilla salen 100 kr/tim 150 kr/tim 250 kr/tim 

 

Kuvertavgift (porslin, glas och bestick för en person) 

☐ Medlem 5kr/kuvert 
Summa: ___________kr                  

☐ Ej medlem 10kr/kuvert 
Summa: ___________kr                  

☐ Företag 20kr/kuvert 
Summa: ___________kr                  

* Samma pris som betalas av medlemmar betalas även av lokala företag (där idkare är medlem) samt ideella 
organisationer/föreningar.  
 
 
Totalsumma:______________ 
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Regler för att få hyra 
Personer under 18 år kan inte hyra Trögdsgården för privat bruk. Undantag ges för föreningar, om den som är under 18 
år är firmatecknare. Hyresgästen som tecknat avtal måste alltid vara med vid uthyrningstillfället och ansvarar för att 
Trögdsgårdens regler följs. Lokalen får ej hyras/lånas ut till någon annan, eller användas som övernattning eller 
uthyrning av logi. För grannarna störande musik och buller skall vara avslutat senast klockan 01.00. Den som hyr måste 
ta del av de villkor som specificerats på vår hemsida, under ”Hyr Trögdsgården”. 
 
Tillgång till lokalen 
Vid heldagsuthyrning har hyresgästen tillgång till lokalen samma dag från kl. 08.00. Lokalerna lämnas återställda och 
slutstädade i samma skick som de mottogs senast kl. 10.00 dagen efter hyresdagen. Nyckel ska förvaras på säkert ställe 
och får ej utlånas till obehörig. Borttappad nyckel ersätts med faktisk kostnad 
 
Skadegörelse och stöld 
Hyresgästen förpliktar sig att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och dess inventarier samt låta avhjälpa eller med 
faktisk kostnad ersätta skada eller förlust som uppkommer under hyrestiden, oavsett om han/hon direkt eller indirekt 
är vållande. Hyresgästen svarar även för eventuella skador på eller stöld av inventarier som finns i lokalen.  
 
Städregler  
Hyresgästen städar lokalen. Lokalen ska vid hyrestidens slut vara väl städad och iordningsställd enligt 
Städinstruktionerna. Städredskap finns i lokalen. Städinstruktioner finns på hemsidan samt medföljer som bilaga till 
hyresavtalet. Hyresgästen ansvarar för och bekostar borttransport av avfall från den verksamhet som hyresgästen 
bedrivit i lokalen. Eventuell ofullständig städning/avfallshantering kommer att faktureras extra. 
 
Säkerhetsinformation 
Maxkapacitet i respektive lokal får inte överstigas. Säkerhetsinformation finns på hemsidan samt medföljer som bilaga. 
 
Avbokning 
Om avbokning sker senast 14 dagar före hyrestillfället utgår inget hyreskrav. Sker avbokning senare debiteras hyra med 
50 %. Hyresavtal och Säkerhetsinformation följer rekommendationer från Bygdegårdarnas Riksförbund. 
 
Betalningsvillkor  
Faktura kommer att skickas separat. Märk betalning med fakturanummer. 10 dagars betalningsvillkor.  
 
Betalning ska ske till  

• Bankgiro 139-3750 eller  

• Swish 123 521 8821   
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående samt de villkor som definieras på www.trogdsgarden.se/-hyr-trogdsgarden och är 
medveten om gällande regler som hyrestagare 
 

HYRESGÄST 
           
Ort/datum   Underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Namnförtydligande:…………………………………………………..…..…..………………………..….. 

 
Födelseår/Org.nr för jur. person:…………………………………………………………………………..  

 
Skriv ut, fyll i, signera och skicka avtalet till: Margareta Pärnebjörk, c/o Trögdsgården, Veckholm Ekholmen 27, 745 99 
ENKÖPING. Det går även att scanna/fota av det signerade avtalet och e-posta det till trogdsgarden@gmail.com. 
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