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Namn Organisationsnummer 

Bromma KFUM 802000-4498 
Postadress Adress 

Box 140 23
Telefon E-post Referens 

08-26 27 52 bromma@kfum.se Mikaela Wikström

Hyresgäst 
Namn Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Telefon E-post Referens 

Fakturadress hyresgäst 
Namn Märkning/referens 

Adress Mejladress (dit fakturan skickas) 

Hyreslokal 
Namn Hyresperiod från  Hyresperiod till 

Hyra 
För lokal/er utgår hyra för hyresperioden Fakturaperiod 

Underskifter 

Detta avtal upprättas i två exemplar av vilka kunden och Bromma KFUM tar var sitt. Parterna bekräftar genom 
sin underskrift att de tagit del av och godkänner avtalets innehåll. 

Ort och datum 

 Signatur hyresgäst 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
Mikaela Wikström
Verksamhetschef Bromma KFUM

167 14 Bromma

Avtal 
Hyra av lokal,  Bromma KFUM 

Hyresvärd 

Ort och datum  

Signatur hyresvärd 

mailto:david@lmlm
mailto:david@lmlm


ALLMÄNNA VILLKOR 
1. Bokning kan endast göras av myndig person och lokaler får endast användas för i bokningsbekräftelsen angiven tid och

ändamål. Kunden är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal.
2. I de fall uppgifter på bokningsbekräftelsen avviker från gjord beställning åligger det kunden att inom 3 dagar skriftligen påtala

detta för bokningen.
3. Lokalen uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokal lämpar sig för

den verksamhet förhyrningen avser. Om lokalen ej kunnat nyttjats av orsak som kund ej kunnat påverka, skall detta skriftligen
meddelas bokningen inom 3 dagar efter det aktuella upplåtelsetillfället

4. Om lokal ej tas i bruk inom 10 minuter efter utsatt tidpunkt är förhyrningen förverkad.
5. Om förhyrning ej nyttjas samt vid upprepade avbokningar kan Bromma KFUM häva resterande bokningar och tilläggsavgift för

ej nyttjad förhyrning kan debiteras kund.
6. Angränsande lokaler och omklädningsrum och får maximalt disponeras 20 minuter före respektive efter förhyrning.
7. Lokaler med kodlåsning eller kortlåsning gäller att kund skall använda kod/kort vid inpassering. Kod/kort/nycklar kan ej

överlåtas. Det är förbjudet att släppa in obehöriga i lokalen och det åligger kunden/ansvarig ledare att säkerställa att det inte
går att ta sig in. Vid borttappade eller ej återlämnade nycklar efter avtalstidens slut debiteras 1500 kr/nyckel.

8. Kunden skall utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla sig i lokalerna endast då
ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som kan vara förenade med verksamheten
och att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs.

9. Vid varje förhyrning ansvarar ledaren för att kontrollera lokal och utrustning före lokalens användning och att material, redskap
och dylikt återställas till anvisad plats. Sker ingen återställning har Bromma KFUM rätt att debitera kunden med 500: - per
tillfälle.

10.Felanmälan görs i ett formulär via hemsidan samt vid brådskande ärenden även via mejl/telefon till ansvarig kontaktperson
11.Vid förhyrningen svarar kunden för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprättas i och i anslutning till hyresobjektet.

Bromma KFUM äger rätt att på kunds bekostnad tillkalla ytterligare personal eller vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla
ordningen.

12.Vid skada på lokaler/anläggningar eller Bromma KFUMs övriga egendom, skall anmälan utan dröjsmål göras till ansvarig
tjänsteperson i enlighet med rutiner. Vid skada orsakad avsiktligen eller genom oaktsamhet kan ersättning komma att utkrävas.

13.Larmutryckning som orsakas av kunden avsiktligen eller genom oaktsamhet bekostas av kunden.
14.Kunden svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till lokalen.
15.Bokningar får inte överlåtas eller säljas till annan.
16.Kunden får inte hindra Bromma KFUMs personal att under hyrestiden utföra nödvändiga arbetsuppgifter i bokad lokal. Kunden

har rätt till avdrag på hyresbeloppet om sådant arbete skulle begränsa kundens möjlighet att nyttja bokad tid.
17.Bromma KFUM inkluderar viss utrustning. Om kunden förvarar eget utrusning/material ska det ske i samråd med Bromma

KFUM. Om kund har eget låsbart utrymme skall alltid en kopia på nyckeln lämnas till Bromma KFUM.
18.Utställd faktura skall vara betald senast på förfallodagen. Vid dröjsmål utgår ränta enligt räntelagen. Efterdebitering av kunden

kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet, reparationer eller övrigt då Bromma KFUM
förorsakats av extra kostnader. Ingen ny eller ombokning kan ske om kunden har fakturor som har förfallit till betalning.

19.Bromma KFUM äger rätt att kräva förskottsbetalning för förhyrningstillfället.
20.Faktura skickas med e-post
21.Vid avtalsbrott kan Bromma KFUM besluta om att hyresavtalet omedelbart upphör.
22.Alkoholförtäring får ej förtäras eller medhavas i Bromma KFUMs lokaler. Generellt rökförbud gäller. Användning och/eller

försäljning av preparat på RF:s dopinglista är förbjudet och medför avstängning från Bromma KFUMs lokaler.
23.Bromma KFUM har riktlinjer om fotografering och filmning i lokalerna. Bromma KFUM anser att man ej får fotografera/filma

personer som kan upplevas som kränkande för individen. Fotografering/filmning eller annan elektronisk upptagning görs i
samråd med Bromma KFUM.

24.Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, pandemier, beslut av myndighet eller
annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att lokaler inte kan brukas enligt avtalet, medför ej
skadeståndsskyldighet för parterna.Vid sådana omständigheter kan inte hyresgästen få minskad hyreskostnad eller
återbetalning av hyra.

25.Bromma KFUM äger rätt att avboka hyrestid för eget arrangemang 30 dagar innan förhyrning. Kunden har rätt till avdrag på
hyresbeloppet om sådant skulle begränsa kundens möjlighet att nyttja bokad tid.

AVBOKNING 

• Avbokning/extra bokningar skall alltid ske via mail till Bromma KFUM.
• Stående bokningar - Kunden debiteras med 100 % av bokningskostnaden, dock endast 50 % om Bromma

KFUM hyr ut den avbokade tiden till annan godkänd kund. Vid terminsbetalning krediteras beloppet inför
nästa termin.

• Enstaka bokningar – ska senast avbokas 48 timmar innan lokalen tas i bruk, för att undvika debitering.

Avbokning inom 48 timmar debiteras kunden med 100 % av bokningskostnaden.

2

http://www.central.kfum.se/


 

ORDNINGSREGLER  
KFUM-HALLEN 

 

1. Lokaler och ytor som omfattas är: Sporthall samt alla tillhörande ytor såsom trapphus, omklädningsrum och  
förråd. 

2. Läktaren får inte nyttjas eller beträdas.  

3. Kund/medlemsgrupp skall utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Deltagare får uppehålla 
sig i lokalerna endast då ledaren är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om de risker som 
kan vara förenade med verksamheten och att skyddsföreskrifter och övriga anvisningar följs. Ledaren ansvarar för 
att kontrollera lokal och utrustning före lokalens användning och att material, redskap och dylikt återställas till 
anvisad plats samt att obehöriga ej är i lokalen när de lämnar. Sker ingen återställning har Bromma KFUM rätt att 
debitera kund/ medlemsförening med 500: - per tillfälle. Felanmälan görs av ledare på Bromma KFUMs hemsida. 

4. Ansvarig ledare måste säkerställa att hela lokalen är tom på människor innan hen lämnar. Detta gäller de som är 
sista gruppen för dagen eller där det inte är någon grupp i direkt anslutning efter. Om obehöriga befinner sig i 
lokalen ska polis kontaktas för hjälp att avlägsna dom samt personal på Bromma KFUM meddelas omedelbart.  

5. Lokalerna är endast disponibla under bokad tid och endast för avsett ändamål.  

6. Kund/medlemsgrupp skyldighet är att ställa i ordning lokalerna och sätta tillbaka de redskap, bänkar mm som 
använts på avsedd plats innan lokalen lämnas. Efter avslutad verksamhet skall kund/medlemsförening om 
nödvändigt tillse att lokal och angränsande lokaler grovstädas. Det innebär: – Papper, flaskor etc. plockas upp, 
använt material återställs på sin plats. – Om det är nödvändigt, golvet sopas eller våttorkas (t ex om man dragit in 
mycket grus). Lampor i samtliga utrymmen ska släckas. Om lokalerna lämnas i sådant skick att kompletterande 
städning fordras debiteras ansvarig kund/medlemsgrupp denna kostnad.  

7. Förälder eller annan medföljare till barn/ungdom bör ej vistas i aktuell lokal i samband med barn och  
ungdomsaktivitet. Av brand och säkerhetsskäl är det inte tillåtet att uppehålla sig i trapphus, korridorer och 
läktare. Förälder eller annan medföljare hänvisas till att vänta någon annanstans.  

8. Kund/medlemsgrupp har skyldighet och ansvar att följa brandskyddsregler  

9. Kunden/medlemsgrupp ansvarar ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för det material som man själv äger och 
använder i verksamheten.  

10. Vid eventuella skador skall detta omedelbart meddelas till Bromma KFUMs personal samt lämna incidentanmälan 
på www.bromma.kfum.se snarast. Om skadegörelse sker kan kund/ medlemsgrupp bli skyldig att ersätta den 
uppkomna skadan. Detsamma gäller för falsklarm till Räddningstjänsten eller liknande.  

11. Det är inte tillåtet att ställa upp dörrar eftersom det kan innebära risk för att obehöriga tar sig in i lokalen.  

12. I lokalerna är det inte tillåtet att använda material som ej är anpassade för inomhussalar. Det är inte heller tillåtet 
att använda utomhusskor eller andra skor som ger skador/märken på golvet.  

13. Djur får inte vistas i träningscentrets lokaler.  

14. Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck (undantaget vatten) på träningsytor eller i omklädningsrum. 

15. Alkoholförtäring är förbjuden och alla förbjudna medel eller prestationshöjande preparat som finns uppsatta på 
Riksidrottsförbundets dopningslista.  

16. Bromma KFUM ansvarar inte för kläder eller andra tillhörigheter som förvaras i lokalerna.  

17. Om kunden/medlemsgruppen och eller den enskilda individen inte följer gällande ordningsregler kan den bli  
avstängd från lokalen. 



Hyresgäst
Lokal
Tidsperiod
Dagar Tid Antal timmar
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Antal veckor totalt
Antal timmar/vecka
Antal timmar totalt
Timpris
Eventuell övrig kostnad
Total kostnad

Hyresgäst
Lokal
Tidsperiod
Dagar Tid Antal timmar
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Antal veckor totalt
Antal timmar/vecka
Antal timmar totalt
Timpris
Eventuell övrig kostnad
Total kostnad

Övriga noteringar

Övriga noteringar

Bokningsspecifikation lokalhyra



 

CHECKLISTA 
INNAN DU LÄMNAR KFUM-HALLEN 

 
Detta måste du som ansvarig ledare (har du nycklar till KFUM-hallen räknas du som ansvarig 
ledare) göra innan du lämnar KFUM-hallen. Extra viktigt är det om inte är någon som är där efter 
er. Det är för att säkerställa att hallen är i gott skick och att obehöriga inte kan ta sig in och orsaka 
skador. 

 

1. Ställ i ordning lokalerna och sätt tillbaka de 
redskap, bänkar mm som använts på avsedd plats 
innan lokalen lämnas. 

 
2. Plocka undan skräp och stök, det ska vara 

snyggt och i ordning när du lämnar. 
 

3. Kontrollera att nödutgången längst bort på 
kortsidan i hallen är stängd (båda dörrarna). 

 
4. Kontrollera att ingen skadegörelse har skett av 

er/era deltagare. Rapportera i så fall via Bromma 
KFUMs hemsida omedelbart 

 
5. Säkerställ att alla i din grupp har lämnat 

lokalerna samt att inga obehöriga befinner sig 
i lokalen. Om obehöriga befinner sig i lokalen 
tillkalla polis. 

 
6. Släck lamporna i alla utrymmen: sporthallen, 

förråd och omklädningsrum (trapphuset går inte 
att släcka) 

 
7. Slutligen, vänd dig om och se till att 

ytterdörren verkligen går i lås efter dig. 
Tryck till den för säkerhetens skull. 
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