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Hyresgästen förbinder sig att noggrant studera och att följa dessa ordningsregler 
som utgör en del av hyresavtalet.  
 
Hyresgästen ansvarar också för att gäster och medhjälpare följer dessa regler. Kostnader som 
åsamkats KSS av att hyresgästen inte följt ordningsreglerna kommer att faktureras 
hyresgästen. 
 
Nycklar ut- och inlämning 
 
Nycklar utlämnas och återlämnas enligt överenskommelse med uthyrningsansvarig. 
 
Säkerhetsföreskrifter 
 
I lokalen får maximalt 100 personer vistas, inklusive personal. Av dessa får maximalt 90 
personer vara sittande gäster. Rökning är förbjuden överallt inomhus samt på altanerna och 
trapporna. Rökgenerator eller annan pyroteknik får inte användas inomhus.Marschaller får inte 
ställas upp på någon del av klubbhuset, altaner eller trappor, eller i närheten av dessa, inte 
heller i gräs. Stearinljus får inte användas, undantag gäller för värmeljus i därför avsedda ställ 
av ej brännbart material. Eldning i öppna spisen är förbjuden. Grillning får endast ske på 
grusade ytor med särskilt tillstånd från uthyrningsansvarig. Vid grillning ska hyresgästen tillse 
att brandsläckare som man själv tillhandahåller finns vid grillplatsen. Det är alltså inte tillåtet 
att bära ut de brandsläckare som finns i huset. 
 
Hyresgästen ska göra sig bekant med brandsläckare och utrymningsvägar. Innan 
gästerna kommer skall det hänglås som finns på västra utgången från verandan 
låsas upp så att utrymningsvägen frigörs. Likaså ska dörren på norra sidan vara 
upplåst. 
 
Logistik med mera 
 
Biltrafik innanför grindarna är endast tillåten för i- och urlastning av varor och utrustning. 
Gästerna ska använda parkeringen utanför KSS område och hyresgästen ska informera om 
detta. Hyresgästen ansvarar för snöröjning och sandning och KSS tar inget ansvar för skador 
som inträffar till följd av brister i detta. Klubbhusets inventarier får inte användas utanför 
husets väggar. Om man behöver bord eller annat utomhus måste man själv tillhanda hålla 
detta. Svensk flagga får hissas i signalmastens gaffel, däremot inte i toppen där KSS stora 
vimpel hänger. Elektrisk utrustning som kräver trefas eluttag kan inte användas eftersom 
elsystemet inte är konstruerat för detta. Tejp eller spik får inte användas på väggar, golv eller 
tak.Kylskåp (märkt) disponeras av hyresgäst. 
 
Ljudnivå 
 
Fönsterna på östra sidan av huset (mot campingen/gästhamnen) ska vara stängda. Nivån på 
ljudanläggningen ska hållas nere så att gäster i KSS gästhamn samt på Dragsö Camping inte 
blir störda. Riktvärde för ljudnivån är att musiken inte hörs utanför hamnkontoret i 
gästhamnen. 
 
Återställning av lokalen 
 
Använda ugnar, värmeskåp och kylskåp ska rengöras noga. Allt använt porslin, glas och 
bestick ska diskas och plockas in i skåp och lådor under kvällen. Om städningen sköts av 
städbolag kan disk från drinkar/nattamat lämnas på diskbänken i köket. Alla möbler och övriga 
inventarier ska återställas på samma plats som de stod vid hyrestidens början. 
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Allt som har transporterats in på KSS område av hyresgästen eller dennes medhjälpare ska 
också, genom hyresgästens försorg, vara borttransporterat från KSS område vid hyrestidens 
slut. Detta gäller musikanläggning och annan utrustning, överbliven is, mat och dryck, allt 
avfall, alla förpackningar och annat emballage samt dekorationer inomhus och utomhus. Inget 
avfall får läggas i KSS avfallscontainer (den är endast avsedd för avfall från hamnen). Inget 
avfall får lämnas på altanen eller på annan plats utomhus under kvällen eller natten (fåglarna 
sprider ut avfallet). Hyresgästen håller själv med säckar för avfall. 
 
Uthyrningsgruppen och KSS styrelse önskar Er alla en trevlig kväll! 
 


