
Ordningsregler 

Fritidslokalen Vångavägen 40 

 

Tillträde 

Ansökan om att nyttja lokalen begärs hos Annika Liljedahl. Minimiålder är 18 år. 

Endast medlemmar i Brf Norrevång kan beviljas tillträde. 

Dörren till lokalen är försedd med tagglås som kan öppnas efter godkännande. 

Taggen knyts personligen till den som erhållit nyttjandetillstånd. 

 

Utnyttjande 

Lokalen är avsedd för medlemmar och boende i Brf. Norrevång men externa gäster är 

välkomna. Dock måste alltid minst en medlem i Brf. Norrevång med beviljat tillträde 

närvara. Se även nedan under ”bokning”. Ansvar för att regler efterföljs och att 

lokalen lämnas i uppstädat skick vilar på denna person. Överträdelser kan komma att 

beivras. 

Lokalen är endast avsedd för de fritidsaktiviteter som erbjuds. Den får exempelvis 

inte användas som festlokal. 

Ordningsregler 

Lokalen skall hållas i renstädat skick. Utrustning och möbler skall placeras på sina 

respektive platser när lokalen lämnas. Medhavda saker och matrester får inte lämnas 

kvar. 

Vänligen visa aktsamhet mot all utrustning i lokalen både för allas trevnad och 

för att undvika dyrbara reparationer. Detta gäller speciellt biljardbordet där ett byte 

av filtduken medför en uppskattad kostnad på 6 – 8.000 kronor (kostnad 2017).  

Rökning är inte tillåten. 

Medhavd mat och dryck får enbart förtäras vid caféborden. 

Biljardbordet skall efter varje användande dammsugas med den dammsugare och 

speciella filtmunstycke som finns i lokalen. Därefter skall bordet täckas över med det 

befintliga bordsöverdraget. 

Tänk på att det finns boende i direkt anslutning till lokalen. Håll därför ljudvolymen på 

en dämpad nivå både inne och utanför. 



 

  

 

När Ni lämnar lokalen efter avslutat spel se till att all belysning är släckt, kontakten till 

darttavlan skall vara utdragen ur vägguttaget, kranar och fönster stängda samt att 

ytterdörren blir ordentligt reglad. 

Vid uppenbart slarv kan ersättningsskyldighet komma att utkrävas av ansvarig enligt 

nyttjandevillkoren.   

Öppettider och bokningsregler 

Öppettider:  Alla dagar 09.00 – 22.00  

Bokning: 

- Bokning sker på två bokningslistor som finns uppsatta innanför entrén till      

   lokalen.  

- Vid förhinder att utnyttja bokad tid vänligen avboka snarast möjligt för att  

   ge möjligheten till någon annan.  

Eslöv i Maj 2021 

Styrelsen Brf Norrevång i Eslöv 

 

 


