
     Hyreskontrakt för uthyrning av Ekolns Segelklubbs (ESK)  klubbhus 

 

1. ESK´s klubbhus kan endast hyras av medlemmar i föreningen för dennes privata fester eller av 

styrelsen godkänd förening. 

2. Den person som undertecknat hyreskontraktet är ansvarig för hyrestillfället. Detta innefattar 

hyresbetalning samt ersättningsskyldighet vid skada som uppkommit genom oaktsamhet eller slarv. 

3. Den ansvarige ska underrätta sig om var brandbekämpningsmaterial finns och informera alla gäster 

om husets utrymningsvägar. 

4. Vid hyra av ESK¨s klubbhus svarar den ansvarige för ordningen i klubbhuset och att huset och 

området kring huset är lika välstädat som när uthyrningen inleddes. Ansvaret innefattar även 

bortforsling av sorterade sopor. 

5. I bokningstiden ingår tid för iordningsställande före och efter aktiviteten och tid för återställande av 

inventarier samt städning efteråt. 

6. Vid fel på el, vatten, värme eller ventilation kan hyresgästen inte förvänta sig omedelbart stöd från 

klubben. 

7. Om skada uppstår måste den ansvarige snarast rapportera detta till hamnchef alternativt den som 

undertecknat hyreskontraktet. Skada kan medföra ersättningsskyldighet. 

8. Brinnande föremål som kan förorsaka skada får inte placeras på träkonstruktioner runt klubbhuset. 

9. Som ansvarig ska du se till att belysning, elektrisk apparatur och vattenkranar är avstängda, fönster 

och dörrar låsta samt att inte fara för brand kan uppstå vid uthyrningens avslut. Som ansvarig är du 

den som lämnar klubbhuset sist. 

10. Se till att inga obehöriga befinner sig i klubbhuset. Eventuella nattvakter har tillträde till huset och 

får ej hindras i sitt uppdrag. 

11. Som ansvarig påminns du om skyldigheten att söka tillfälligt serveringstillstånd vid Uppsala 

kommun vid eventuell försäljning av alkohol. 

12. Ekolns segelklubb ansvarar inte för eventuell snöröjning inför uthyrningen. 

 

Om tveksamheter råder angående innehållet i detta kontrakt kontaktas klubbmästare / vice klubbmästare. 

Kontraktet upprättas i två exemplar, den ansvarige och klubbens representant. 

Den som hyr klubbhuset kan kräva besiktning före uthyrningen. ESK´s representant besiktar huset efter 

uthyrningen och signerar den ansvariges exemplar. 

 

Hyrestid från den __________kl______________till och med den ___________ kl _____________ 

 

Namn                                                                                 Namn 

 

För Ekolns segelklubb                                                     Hyresgäst 


