
Gula Huset – För allas trivsel

(1) Endast boende i Brf Vintunnan har rättighet att låna lokalen.

(2) Innan lokalen tas i bruk är det upp till dig att kontrollera att inventarielistan stämmer.

(3) Bostadsrättsinnehavaren är ansvarig för aktiviteterna i lokalen och blir ersättningsskyldig för de 

saker som eventuellt skadas eller förstörs. Minimiålder för att hyra lokalen är 20 år. 

Bostadsrättsinnehavaren bär det totala ansvaret fullt ut.

(4) För den allmänna trivseln – tänk på Gula Husets grannar. Det är förbjudet att uppehålla sig 

utanför entrédörren. När du spelar musik ska alltid fönster och dörrar vara stängda. Rökning får 

bara ske vid altanen, ej utanför entrén eller inne i lokalen.

(5) Missbruk av de regler som gäller av vår gemensamma föreningslokal kommer att innebära att 

möjligheten att ånyo få låna lokalen är förbrukad under två år .

(6) Lokalen disponeras söndag – torsdag till kl. 22.00 och 

fredag – lördag till kl. 24.00.

(7) Lokalen ska vara välstädad och iordningställd till kl. 12.00 påföljande dag, 

när du använt lokalen fredag och lördag kväll.

(8) Städmaterial finns i städskrubben.

Följande regler gäller vid användande av 

Kvarterslokalen i Gula Huset

(8) Städmaterial finns i städskrubben.

(9) Glöm ej att stänga fönster och dörrar när du lämnar lokalen.

(10) Om något saknas, är trasigt eller lokalen är dåligt städad, är det du själv 

Meddela då någon i styrelsen.

(11) För boende, minimiålder för Alkoholförtäring är 20 år och får endast ske i slutet sällskap samt 

inne i lokalen.
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Lokalen ska vara välstädad och iordningställd till kl. 12.00 påföljande dag, 

när du använt lokalen fredag och lördag kväll.

Följande regler gäller vid användande av 

Glöm ej att stänga fönster och dörrar när du lämnar lokalen.

Om något saknas, är trasigt eller lokalen är dåligt städad, är det du själv som är ansvarig! 

För boende, minimiålder för Alkoholförtäring är 20 år och får endast ske i slutet sällskap samt 

// Brf Vintunnan


