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Till dig som har bokat lokal på Kvarnkullen 
 
Det första du behöver göra är att boka in tid för genomgång av lokalen, brandutrymnings- och larmrutiner 
samt hämta nycklar. Det gör du genom att kontakta husvärd på 0303-10484. 
 
Du är som hyresgäst ansvarig för dina gäster och för lokalen under nyttjandetiden. Det är viktigt att du 
informerar dina gäster om ordningsregler och brandskydds- och utrymningsrutiner.  
 
Hyresgästen är skyldig att följa anvisningar från kommunens personal samt iaktta aktsamhet beträffande 
lokalen samt inventarier. Vid åverkan, skada eller stöld ur lokalen under hyrestiden eller om larmet löses ut 
av misstag är hyresgästen ersättningsansvarig. Hyresgästen svarar själv för eventuell försäkring i händelse av 
stöld eller skadegörelse. Hyresgäst är skyldig att omgående anmäla skador till på avtalet angiven 
kontaktperson (se: Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler på kommunens webbplats, 
www.kungalv.se) 
 
Vid akuta skador, som till exempel vid vattenläckage och problem med lås eller värme, under kvällar och 
helger sker denna kontakt via kommunens journummer för akuta fastighetsfrågor på  
nr: 031-703 16 60  
 
Ordningsregler 

- Du och dina gäster har endast rätt att vara i de/det rum som du har bokat.  
- Du ansvarar för att alla dörrar och fönster är stängda så att de som bor i närheten inte blir störda. 
- Generellt förbud mot alkohol, droger och rökning gäller. I undantagsfall kan det finnas möjlighet till 

alkoholservering på Kvarnkullen. Hyresgästen ska vid bokningstillfället ange om alkoholservering 
kommer att förekomma. Hyresgästen ansvarar själv för att söka de tillstånd som erfordras i enlighet 
med Alkohollag (2010:1622). Krävs ej tillstånd kommer Kungälvs kommun att pröva om avsteg från 
det generella förbudet kan göras. Beslutade regler fastslår att fylleri eller störning av ordning ej får 
förekomma vilket föranleder att ett avsteg från det generella förbudet endast kan göras om 
hyresgästen kan garantera att ordnade förhållanden föreligger, att samtliga gäster är över 25 år samt 
att specifik (nykter) brandutrymningsledare har utsetts. 

 
Städning 
Efter bokning ska bokaren säkerställa att lokalen återställs i det skicket som det var i vid tillträdet.  

- Plocka bort och kasta skräp. 
-  

 
 
Städutrustning 

- Mopp 
-  

 
Förteckning över utrustning 
 
Köksmaskiner 
Kaffekokare 

http://www.kungalv.se/
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Kastruller 
Kylskåp? 
Frys? 
 
Porslin  

- Assietter, antal 
- Tallrikar, flata, antal 
- Tallrikar, djupa, antal 
- Kaffekoppar med fat, antal 

 
Teknisk utrustning 

- Mixerbord 
- Ljudanläggning 
- Projektor 
- 1 st headset-mikrofon (lilla salen) 
- 2 st headset-mikrofoner (stora salen) 
- 2 st trådlösa mikrofoner 
- 4 st mikrofoner med sladd 
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