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Trivselregler vid hyra av SBK.s klubbhus 
SBK.s styrelse önskar er en trevlig vistelse i Skåre Båtklubbs klubbhus. Följande regler är 

utformade för din och andras trevnad. 

Allmänt: 
• Generellt gäller att visa boende på Skåre och övriga gäster i hamnen hänsyn. 

• Bilar parkeras normalt på parkeringen. Kör i gånghastighet om ni behöver färdas inom 

hamnområdet. 

• Ta ansvar för miljön och hjälp oss att hålla klubblokalen och hamnområdet fint. Alla sopor 

ska tas om hand av hyresgästen. Använd i första hand den återvinningsstation som finns på 

vid infarten till Skåre.  

Klubbhuset:  
• Hyrestiden är dygn, normalt från kl. 12 en dag till kl. 12 påföljande dag. Klubblokalen skall 

vara uppvärmd då hyrestiden börjar. 

• All rökning i klubbhuset är förbjuden. Rökare ombeds att visa hänsyn mot övriga gäster. 

• Det är upp till var och en att vårda klubblokalen väl. Nerskräpning/skadegörelse är 

självfallet förbjudet. Kostnader för städning/reparation kommer att debiteras hyresgästen. 

• Kontrollera klubbhusets inventarier vid ankomst. Det skall finnas 9 bord, 31 tygklädda stolar 

och matservis för minst 30 personer. Om något saknas kontaktas styrelsens 

klubbhusansvarige, Ulf Sandgren. 

• Bord, stolar och andra inventarier som inte behövs får tillfälligt placeras i båtklubbens 

plåtskjul. Sådana inventarier skall vid städningen återställas till klubbhuset. 

• Matlagning får ske i klubbhusets kök. Observera att spisen måste slås på med knappen för 

ugnen för att spisplattorna ska bli varma.  

Det är hyresgästens ansvar att använda kokkärl och servis diskas efter användning. 

• Efter användning av klubblokalen skall denna städas av hyresgästen. Om inte annat 

överenskommits skall lokalen vara städad senast kl. 12 dagen då hyrestiden går ut. 

Klubblokalen och dess inventarier skall lämnas i ursprungligt skick. Eventuella skador och 

missöden rapporteras till Ulf Sandgren. 

• När klubbhuset lämnas skall alla elradiatorer vara inställda på ”klockan 10”. Då undviker vi 

fukt och frysskador. Vintertid ger detta en temperatur på ca 10 grader. 

• När klubbhuset lämnas skall dörren låsas och nyckeln hängas tillbaka i svarta nyckelskåpet 

vid dörren. Koden till nyckelskåpet kan erhållas av Ulf Sandgren. 


