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KONTRAKT  
 

För lokalerna ”Glashuset”, ”Ärlandhallen”, ”Hyttan”  
och ”Bruksgårdens samlingslokal” vid Glava Glasbruk 

 
Hyran gäller tiden ……………………………….…… 

 
Avgift för Glashuset är       3500 kr/dygn 
Ärlandhallen                     1500 kr/dygn  
Hyttan                               700 kr/dygn 
Bruksgårdens samlingslokal 500 kr/dygn 

 
En deponiavgift1 på 500 kr lämnas eller sätts in på bankgiro nr: 686-5455 
vilket därmed tillsammans med påskrift av detta kontrakt bekräftar bokningen. 
Vid avbokning senast 2 månader innan hyrtillfället återfås deponiavgiften. 
 
Välkommen som hyresgäst av unika festlokaler med industrihistorisk bakgrund! 
 
Vid hyra av lokalen gäller: 
 
- Att återställa lokalerna i städat skick. I köket skall inget odiskat porslin finnas 

och köksytor vara rentorkade. Toaletter ska vara städade. Allt skräp och 
sopor inne och ute bortforslade.  

 
- Lokalerna är bokningsbara 1 maj – 30 september.2 Utanför säsong debiteras 

hyresgästen för merkostnader som uppstår såsom uppvärmning med fläkt, 
förbrukad el, vattentillförsel och ev. övriga tillkommande kostnader. 

 
- Går något sönder ska detta meddelas uthyraren. Uppkomna skador utöver 

normalt slitage debiteras hyresgästen.  
 
- Hyran betalas mot faktura till bankgiro nr: 686-5455 i anslutning till 

uthyrningstillfället. 
 

Vi hoppas ni får en minnesvärd fest! 
 
Föreningen Bruksgården 
www.glavaglasbruk.org 
 
Ort och datum 
 
 

............................................   
 

 
............................................  ............................................ 
 
För Föreningens räkning  Hyresgäst 
                                                
1 Gäller vid bokning av Glashuset 
2 Ärlandhallen ej bokningsbar under konstnärsveckor. Bruksgårdens samingslokal i regel ej bokningsbar under 
sommarsäsong 

 



                                   Föreningen Bruksgården
___________________________________________________________________

          Information om brandsäkerhet
Glashuset

Glashuset har en samlingslokal på våning två för maximalt 300 personer. 

Information om brandsäkerhet: 

 Hyresgästen ansvarar för att max antal tillåtna personer inte överskrids
 Samlingslokalens stolar skall vid konsertmöblering kopplas samman radvis
 Vid bordssittning skall utrymme ordnas så att utrymning enkelt skall kunna ske
 Nödutgångarnas dörrar skall vara upplåsta
 Vid arrangemangets början skall hyresgästen muntligt informera gästerna om 

var utrymningsdörrarna finns
 Rökning inomhus är förbjudet
 Byggnaden har kopplade brandvarnare som larmar i händelse av 

rökutveckling/brand i byggnaden.
 Det finns pulversläckare utplacerade
 Skyltar som visar utrymningsvägar finns utplacerade. 

Utrymningsdörr markeras med grön belyst skylt med texten “nödutrymning”.
 Det finns ingen personal utan de hyresgäster som befinner sig i huset måste 

själva agera i händelse av brand
 Samlingsplats är på den öppna platsen norr om byggnaden

Om brand uppstår agera snabbt med att: 

1. Varna andra i huset
2. Larma Räddningstjänsten på telefon 112, ange plats “Bruksgården Glava 

Glasbruk”
3. Släck branden om det är möjligt utan fara
4. Stäng öppna dörrar och utrym huset
5. Samlas på samlingsplatsen och säkerställ att ingen är kvar i byggnaden
6. Kontakta representant för Föreningen Bruksgården 

(Marie Lund tel. 0702180334, Roger Blunck tel. 0703452385)

Som hyresgäst förbinder jag mig att: 

Läsa igenom och följa denna information, ta reda på var brandsläckare finns och hur 
man utrymmer byggnaden. 

Glava Glasbruk, Föreningen Bruksgården 

Datum: 

_____________________________________________________________ 
Hyresgästens underskrift 
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