
Ordningsregler   
 Goda seder och bruk bör iakttas vid tillställningar i lokalen. Möbler och övriga inventarier 

skall behandlas med aktsamhet. Skadade eller söndrade föremål skall ersättas till fullt 
återanskaffningsvärde. 

 Stearinljus kan användas under förutsättning att lämpliga ljusstakar eller underlag används. 
Värmeljus skall alltid placeras på eldfast underlag. Stort antal värmeljus får under inga  

 Tobaksrökning är strängt förbjuden inomhus. För rökare finns askkoppar av plåt på gården 
utanför entrén. Cigarrettfimpar får inte kastas på marken. Det åligger hyrestagaren att städa 
gården från skräp och tobaksfimpar efter festen. I annat fall kan hyresgästen faktureras för 
extra uppstädning av gårdsområdet. 

 I lokalen är användning av tuggummi förbjudet. 
 I lokalen får musik spelas endast på måttlig ljudnivå. Tystnad skall utomhus iakttas senast 

efter kl 23:00 och inomhus efter kl 02:00. Hyrestagaren som finns nämnd i 
hyreskontraktet ansvarar för att de kringboende grannarna inte blir störda. 
Observera att detta gäller också t.ex. när gästerna avlägsnar sig från festplatsen. 

 Ifall inte annat överenskommits skall lokalen tömmas senast kl. 02.00 
 Fönstren, vänstra halvan, kan öppnas vid behov. Fönstren får ej öppnas på större öppning 

än vad kopplingsspärrarna mellan yttre och inre fönsterbåge medger. Innan lokalen lämnas 
bör alla fönster stängas omsorgsfullt. 

 Då lokalen lämnas skall all belysning släckas och dörrarna låsas, även reservutgången 
bakom scenen. Nycklarna återbördas till nyckelskåpet. Nycklarna får under inga som helst 
omständigheter föras bort från Bygård, de skall alltid placeras i nyckelskåpet då man 
avlägsnar sig, om så enbart för en kort stund. 

 Oaktsamhet och därvid förorsakande av direkt och indirekt skada eller kostnader för 
hyresvärden, leder till ersättningskrav. 

Säkerhetsföreskrifter 
 Nödutgångar. I händelse av fara skall lokalen genast utrymmas. I byggnaden finns två 

utgångar märkta med gröna lampor: entrédörren och en dörr ut till vänster bakom scenen. 
Dörrarna skall ovillkorligen vara olåsta då folk vistas i lokalen och dörrarna får inte 
blockeras av möbler eller andra föremål. 

 Släckningsutrustning. Eldsläckare finns i köket bredvid vedspisen samt i salen vid 
köksdörren. Brandfilt finns i köket. 

 Förstahjälpväska finns på vedspisen i köket. Ifall man använder något ur förstahjälpväskan 
måste man fylla på med nytt. 

 Utsmyckningar. Om utsmyckningar monteras på takstolarna skall man använda den 
aluminiumställning som finns på scenen och inte stege. 

 Myndigheterna  
1. Om alkohol serveras på tillställningen skall polismyndigheternas bestämmelser uppfyllas 
på normalt sätt. 

 Ifall tillställningen är sk. öppen tillställning bör det sk. nöjestillståndet skaffas, vilket i klartext 
betyder en kostnad plus ett antal ordningsmän bestämt av polisen. Ordningsmännen skall 
vara av polisen godkända ordningsmän. Instruktioner fås av myndigheterna. 


