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Hyra av Stenungsund Segelsällskaps 
lokaler  
 

Ordningsregler vid hyra av Stenungsund Segelsällskaps lokaler  
 
1. Lokalerna återlämnas med möblerna återplacerade (bord avtorkade) och lokalen, inkl. 
toaletter, städade med tömda papperskorgar och rengjorda golv. Senast klockan 11.00 
nästkommande dag.  
 
2. Köket skall vara rengjort med porslin och bestick diskade och återställt på sin plats. 
Kylskåpet skall tömmas efter användning.  
 
3. Lokalerna skall vara låsta och larmade efter uthyrningstiden. Obs! att altandörren måste 
låsas inifrån. Vid felanmälan som orsakats av hyresmannen och där väktare gör utryckning 
står hyresmannen för denna kostnad. (cirka 3,600 kr). Jourutryckning från Stenungsunds 
kommun vid strul med bom debiteras hyresgästen. 
 
4. Nycklarna återlämnas på överenskommen tid och plats.  
 
5. Vid eventuell skada på såväl fast som lös egendom skall denna rapporteras och ersättas. 
Lös egendom ersätts vid överlämnandet av nycklar. Vid större skador ska ersättning betalas i 
samband med att skadan åtgärdats av StSS. Hyresmannen har skyldighet att innan 
upplåtelsetidens början se över lokalen och uppmärksamma StSS på att eventuella skador som 
fanns redan innan upplåtelsetidens början.  
 
6. Rökning i StSS lokaler är förbjudet.  
 
7. Inga djur tillåts i StSS lokaler. 
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Hyreskostnad  
I samband med bokning erläggs även hyreskostnaden. 25% erläggs för att bokningen ska vara 
definitiv. Resterande ska betalas senast 30 dagar innan uthyrningstillfället, annars anses inte 
lokalen bokad. Preliminära bokningar är inte möjliga att göra. Vid avbokning senast två 
veckor före bokad tid återbetalas halva hyreskostnaden. Därefter återbetalas ingen 
hyreskostnad.  
 
Då klubben ej är momsredovisningsskyldig tillkommer ingen moms och kan ej heller dras av 
hyresgästen. Vi fakturerar endast förening eller företag. Påminnelseavgift 100 kr tillkommer.  
 
Medlemmar och privatpersoner betalar via bankgiro eller Swish. Medlem gäller innevarande 
år: 1/4 -31/3 (det går inte att bli ny medlem bara för att få lägre pris).  
 
Styrelsemedlemmar i StSS och SSS Arrangemang AB samt hedersmedlemmar har 50% rabatt 
vid personliga hyrestillfällen. 
 
Klubbhuset Max 75 personer får vistas i lokalen. Sittande tex 65 personer. 
 

Vardagar  Vardagar  Fre-lör  Lör-sön  
Dagtid  Kvällstid  
Mån-Tor  Mån-Tor  
08.00-17.00  17.00-01.00  11.00-11-00 11.00-11.00  

Företag/privatperson:  2,000:-  3,000:-  4,000:-  4,000:-  
Föreningar:   1,300:-  2,000:-  2,500:-  2,500:-  
Medlemmar:   700:-  900:-  2,000:-  2,000:-  
 
Städning ex. diskning: 2000 kr  
Städning med diskning: 3000 kr  
 

Sjöboden  
Bedöms och beslutas av VU och kansliet tillsammans från fall till fall utifrån StSS 
verksamhet. Ansökningar behandlas skyndsamt.  
 

Ingen uthyrning  
Under veckorna 26-30 sker ingen uthyrning av StSS område då seglarskolan pågår.  
 

Parkering  
Parkerade bilar som får p-bot tar StSS inget ansvar för. 
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Städning  
Utförs av hyresgästen inom hyrd tid. Hyresgästen ombesörjer att sopor tas med från klubbens 
område. Väljer hyresgästen att städa själv och städningen inte blir godkänd eller om lokalen ej 
är återställd faktureras 1,000 kr. Nedskräpning på utsidan städas av hyresgäst. Hyresgästen 
ansvarar själv för halkbekämpning samt snöröjning. Utryckning Securitas – hyresgästen 
ersätter kostnaden för utryckning. Nycklar återlämnas i tid, annars debiteras kostnad för en ny 
nyckel. 


