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Välkommen att hyra
Societetshuset Källör

Där charm och trivsel 
möter historia med nutid
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1. Hyresavtal

Generell information

Vi som driver och förvaltar Societetshuset Källör är mycket glada för att Ni önskar hyra 
Societetshuset Källör och vill göra allt för att er vistelse skall bli så trevlig och 
minnesvärd som möjligt. För att underlätta för er som hyresgäst och klargöra relationen 
till oss som uthyrare följer här information om gällande regler och villkor. 

Societetshuset Källör kan bokas för fester, kulturevenemang, konferenser, 
föreningssammanträden mm. Bokning medges under förutsättning att hyresgästen 
accepterar det ansvar som åligger vid hyrestillfället samt gällande villkor. Detta sker 
genom att ansvarig hyresgäst tar del av det nedanstående samt att ett undertecknat 
hyresavtal skickas in till uthyraren inom angiven tid innan hyrestillfället. 

Brandsäkerhet
Hyresgästen, den person som undertecknat hyresavtalet, ansvarar för att utse en 
brandskyddsansvarig. Den brandskyddsansvarige skall informera gästerna om de 
gällande brandskyddsföreskrifterna före festen/arrangemanget. Dessa finns anslagna 
på scenen.

Priser / tider
Veckodagar Hyrestider Pris

Måndag - torsdag Kl.11.00 -11.00 (nästa dag) 1.000 kr/ dygn

Fredag - lördag Kl.11.00 -11.00 (nästa dag) 2.000 kr/dygn

Helg; fredag - söndag (två dygn) Fredag kl11.00 – söndag kl 11.00 3.500 kr
Andra tider enligt överenskommelse.
Ovanstående priser avser Stora salen (inkl. scen och loge), Lilla salen, verandan samt 
beredningsköket och tillhörande förrådsutrymmen. Under tiden för restaureringsarbetet 
gäller 50% rabatt på ordinarie priser.

Generella villkor
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I samband med uthyrning av Societetshuset Källör förbehåller sig 
Bygdegårdsföreningen rätten att:

ta ut en depositionsavgift om 3.000kr (återfås efter hyrestillfället då det kan 
konstateras att hyresgästen skött sina åtaganden). Depositionsavgiften skall vara 
betald senast 10 dagar före hyrestillfället.

genomföra en kredit/identitetskontroll.
begära, och ta referenser för att godkänna hyresgäst.
på kort varsel neka eller avbryta ett avtal/ hyrestillfälle om det framkommer särskilda 

skäl till detta.
fakturera hyresgäst för eventuella skador och inventarieförluster som uppkommit under 

hyrestiden, alternativt behålla den erlagda depositionsavgiften. 
informera polis om arrangemang i Bygdegården eller vid behov tillkalla polis.

Definitioner
• Hyresgäst är den person som tecknar hyresavtal med uthyraren 

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör.
• Med Bygdegården avses samtliga inventarier, byggnader samt mark och växtlighet 

tillhörandes fastigheten Östhammar 52:6.
• Stöld likställs med skada.
• Med bygdegården, uthyraren eller Bygdegårdsföreningen avses 

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör.
• Detta avtal gäller stora salen, lilla salen, verandan, logen, scenen, beredningsköket, 

toaletterna samt tillhörande förrådsutrymmen (se bilaga 4, sid. 13), ej de två 
mötesrummen eller förrådsrummet.

Villkor för uthyrning
• Hyresavtal skall vara påskrivet av hyresgästen och uthyraren tillhanda före 

uthyrningstillfället.
• Vid bokning skall hyran betalas in i förskott dock senast 3 veckor före hyrestillfället 

till föreningens konto. Bokning bekräftas av föreningen då hyresbeloppet registrerats 
på föreningens konto.

• Ansvarig hyresgäst skall vara minst 20 år eller juridisk person.
• För juridisk person skall en ansvarig person utses att företräda och ansvara såsom 

hyresgästen.
• Ansvarig hyresgäst skall själv närvara vid uthyrningstillfället.
• Ansvarig hyresgäst ansvarar för sig och sina gäster.
• Endast behöriga gäster får vistas i och kring Bygdegården i samband med 

arrangemanget.
• Ljudnivå skall hållas på rimlig nivå inom- och utomhus.
• Musik får ej spelas utomhus efter kl. 21.00.
• Musik skall vara helt avstängd senast kl. 01.00.
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• Ansvarig hyresgäst förpliktar sig att väl vårda och aktsamt hantera lokalerna och 
dess inventarier.

• Fyrverkerier eller motsvarande får ej användas varken inomhus eller utomhus.
• Ingen olaglig verksamhet får bedrivas i Bygdegården.
• Vid hyrestidens slut skall:

– lokalen vara städad och återställd.
– möbler och inventarier vara hela, rena och på sina platser.
– nyckel återlämnas till Bygdegårdens kontaktperson.

•
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Blankett hyresavtal
Blankett för hyresavtal är bifogat som bilaga 1.

Ifyllt och underskrivet avtal skickas till:

Bygdegårdsföreningen Källör
Källörsgatan 1
74236 Östhammar

Avtalet kan även scannas och mailas till: info@kallor.se
Ange ”hyra” samt hyresdatum i mailet.

Bankgiro / Swishnummer
Föreningens bankgiro är 306-0977 eller Swish 123 226 7276.

Hyresgäst ansvarar för att:
• fullfölja sina betalningsåtaganden enligt detta avtal samt att gällande villkor och 

regler för uthyrning iakttas och följs.
• av hyresgästen utsedd brandskyddsansvarig informerar om nödutrymningsvägar i 

början av arrangemanget, kontrollerar att brandskyddsregler efterlevs enligt bifogad 
checklista samt larmar 112 vid brand.

• aktiviteterna under den aktuella hyrestiden i huvudsak bedrivs inom Bygdegården.
• om hyresgästen är momsredovisningsskyldig betalar in lagstadgade skatter och 

avgifter.
• aktiviteterna avslutas senast kl 01.00 och att lokalen är tömd, städad och återställd 

vid hyrestidens slut. Hyresgäst debiteras med 3.000 kr extra i de fall musik fortsätter 
att spelas efter kl. 01.00. Alternativt behålls depositionsavgiften.

• belysning är släckt samt fönster och dörrar är låsta när lokalerna lämnas.
• avfall och sopor källsorteras (se anslagstavla i köket). Hyresgästen ansvarar för att 

tomglas, metall, brännbart och komposterbart borttransporteras.
• innan nyckel återlämnas till kontaktpersonen för Bygdegården lokalerna är städade 

(se anslagstavla) och återställda som när de överlämnades vid hyrestidens början. 
• vid dåligt eller icke utförd städning mot faktura betala 3000 kronor. Alternativt 

kommer depositionsavgiften behållas.
• anmäla skador eller stöld av inventarier som tillhör Bygdegården. 
• samtliga skador som uppkommer under hyrestiden ersätts av hyresgästen, oavsett 

om denne direkt eller indirekt är vållande, ersätts ekonomiskt.
• nyckel under hyrestiden förvaras väl och inte lånas ut till obehöriga. Skadad eller 

förlorad nyckel ersätts med 1.500 kronor.

mailto:info@kallor.se
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• nödvändiga tillstånd för arrangemanget finns.
• ingen som deltar i arrangemanget går upp på plan två eller tre.
• vid behov tillkalla Polis, Räddningstjänst och/eller Ambulans.

Avbokning
• Avbokning kan ske senast 3 veckor innan bokat evenemang. Sker avbokning senare 

debiteras full hyreskostnad eller inbetalad hyreskostnad återbetalas ej.
• Sker avbokning minst tre veckor före bokat evenemang återbetalas hela 

hyresbeloppet.

Bygdegårdsföreningen Källör kan inte hållas ansvarig för eventuella merkostnader eller 
intäktsförluster som uppstår för hyresgästen i de fall arrangemang påverkas, avslutas 
eller på annat vis måste ställas in på grund av att villkor inte efterlevs.

Vi hoppas att du har förståelse för ovan angivna villkor och accepterar dem. Vi kommer 
att göra vårt allra bästa för att ni skall trivas och att våra lokaler på Societetshuset Källör 
ger er en minnesvärd samt lyckad vistelse. 
Om ni har särskilda önskemål låt oss veta så skall vi se vad vi kan göra.

Regler för flaggning
På den officiella flaggstången i Badhusparken får endast föreningens svenska 
flagga hissas. Denna finns hopvikt i en hurts i pentryt märkt ”Flagga”. När flaggan 
hissas tas vimpeln omhand och placeras i hurtsen i pentryt. 
Bygdegårdsföreningen önskar att de traditionella flaggreglerna efterföljs, d.v.s. 
flaggan halas vid solnedgång eller senast kl 21:00. När flaggan halats viks den 
ihop så som man fann den och placeras i hurtsen i pentryt. I samband med detta 
hissas åter vimpeln. OBS: med blått fällt uppåt!

Välkommen!

/Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, för ett roligare Östhammar!
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Bilaga 1 – Hyresavtal

Avtalets parter:
Detta hyresavtal är upprättat mellan Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, 
org. nr. 802429-9862 och nedanstående hyresgäst:

Namn      

Personnummer/org. nr.      

Adress      

Postadress      

Telefonummer      

e-postadress      

Start, uthyrning Klicka här för att ange datum. kl.      

Slut, uthyrning Klicka här för att ange datum. kl.      

Angiven anledning      

Överenskommet pris, kr      

Uppskattat antal gäster      

Brandskyddsansvarig      

Vi avser ej använda fyrverkerier eller annan störande aktivitet.
Genom att signera detta avtal intygar hyresgästen att denne har tagit del av 
vidstående uthyrningsvillkor och information. Hyresgästen intygar därmed att 
denne accepterar gällande hyresvillkor samt att denne själv kommer att närvara 
vid hyrestillfället. Observera att evenemang till vilka allmänheten får tillträde eller får 
deltaga kräver polistillstånd.

Ort och datum      

Underskrift hyresgäst

Ort och datum      

Underskrift för bygdegårdsföreningen

Namnförtydligande
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Bilaga 2 - Checklista för brandskydd

• Reglerna för brandskydd ska läsas upp för samtliga. Reglerna finns anslagna på 
scenen. Informera besökarna muntligen om var utrymningsvägarna finns.  
Placera inget som är till hinder eller försvårar utrymning i utrymningsvägarna.
Placera inget som förhindrar åtkomst av brandsläckningsutrustning.

• Ta inte in fler gäster än vad lokalen är godkänd för. Maximalt 120 personer.

• Säkerställ att utrymningsvägarna är upplåsta och markerade med vägledande 
markering. De är fria från lös inredning och föremål samt framkomliga i hela sin 
bredd.

• Tillfällig lagring av sopor- och återvinningsmateriel får inte ske i utrymningsvägarna. 
Placering av sopor och återvinningsmaterial skall ske på anvisad plats.

• Se till att ytor i anslutning till byggnaden som kan påverka utrymningen vintertid är 
snöröjda och sandade.

• Vid sittande publik, se till att det finns tillräckligt breda utrymningsgångar tvärs 
stolsraderna som leder till utrymningsvägarna.

• Dekorationer måste vara svårantändliga och får finnas endast i mindre omfattning.

• Ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den. Läs 
instruktionstexten på släckaren så att du inte behöver göra det i en stressad 
brandsituation!

• Rökning får endast ske på anvisad plats utomhus.

• Marschaller får inte placeras närmare byggnaden än 10 meter. Detsamma gäller 
kolgrillar för korvgrillning.

• Fyrverkerieffekter eller annan pyroteknik (t.ex. tomtebloss) får inte användas 
inomhus.

• Fyrverkerieffekter utomhus undanbedes bestämt, användande av sådana kräver 
tillstånd från polisen samt information till uthyraren. Föreningen förbehåller sig rätten 
att inte hyra ut till hyresgäst som avser att använda fyrverkeri i samband med 
hyrestillfället. 

• Gasoldriven utrustning får inte användas inomhus utan enbart plats utomhus minst 
10 meter från byggnaden.
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• Villkor för tillstånd för offentlig dans, fyrverkerier och gasolhantering uppfylls. 
Tillstånden ska finns tillgängliga för tillsynsmyndigheten.

• Återsamlingsplatsen är belägen ca 50 m i parken söder om huset, vid flaggstången 
och på den asfaltbelagda ytan.

• Fordon får ej placeras eller parkeras så de utgör hinder för utryckningsfordon.

•
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Bilaga 3 - Checklista då lokalen lämnas

  Marschaller är släckta.

  All elektrisk utrustning är avstängd som t.ex. spisar, kaffekokare, 
brödrostar och diskmaskin samt förstärkare och datorer.

  Rester från aska eller fimpar (utomhus), är ordentligt släckta och i 
obrännbara kärl.

  Brännbara upplag av t.ex. papper, sopor eller annat är placerade minst 
10m från huset.

  Vattenkranar i beredningskök och pentry samt de tre toaletterna, är 
stängda.

  Inga fönster är öppna, alla fönster är reglade.

  All belysning är släckt.

  Ingen finns kvar i lokalen.

  Lokalen är låst (två dörrar).
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Bilaga 6 – Kontaktpersoner/hemsida/versionshistorik

Kontaktpersoner i Bygdegårdsföreningen Källör är angivna på föreningens hemsida på denna länk; 
kallor.se/kontakt.
E-mail till Bygdegårdsföreningen Källör om och frågor tillgänglighet och annat kan ställas på denna 
adress: info@kallor.se
Hemsida: Övrig information om föreningen, och historien om Roslagens största bevarade societetshus 
finns på föreningens hemsida på denna länk: kallor.se

Versionhistorik
/Version Kommentar Datum Utfärdare

1.0 draft Utkast 20180425 Siv 
Landström

1.1 draft Version för remiss 20180501 Mikael Rahm
1.2 Ändringar baserade på remissvar. 20180521 Mikael Rahm

1.3 Ändringar efter möte om uthyrningsregler, 
20180527. 20180527 Mikael Rahm

1.4 Ändringar av Erik W. 20180529 Mikael Rahm
1.5 Ändringar föreslagna av Siv L. 20180531 Mikael Rahm

1.6 ”Uthyraren” tillagt under Definitioner, sid. 4. 
Föreslaget av Erik W. 20180601 Mikael Rahm

1.7

Styrelsemöte 20180610:
- Betalning ska >= 3 veckor innan hyrestillfälle. 

Avbokning ska ske >= 3veckor innan 
hyrestillfälle.

- Fyrverkerier utomhus undanbedes och kan 
förbjudas av föreningen.

- Klargörande vilka lokaler som avses i 
kontraktet.

- Uppdatering av bilaga 4 med färg och fet text 
vilka lokaler som avses.

20180611 Mikael Rahm

1.8

Input från Erik W.
- Ruta avseende fyrverkerier i kontraktet, samt 
text i ”Villkor för uthyrning.”

- Text om återbetalning under ”avbokning”.

20180612 Mikael Rahm

1.9 Text ändrats under ”Villkor för uthyrning”, punkt 
2, ”bokningsansvarig” borttaget. Erik W. 20180614 Mikael Rahm

2.0 Diverse ändringar av Erik W. 20180624 Mikael Rahm
2.1 Färgmarkeringar i bilaga 4 borttagna. Erik W. 20180625 Mikael Rahm
2.2 Texten under bilden borttaget i bilaga 4. Erik W. 20180625 Mikael Rahm

2.3 Regler för flaggning tillagt. Erik W. Sid. 7. Ny bild 
på ritning sid. 13. 20180902 Mikael Rahm

https://kallor.se/kontakt
mailto:info@kallor.se
https://kallor.se/

