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Avgift för uthyrning av samlingslokalen 

Bakgrund till framställan 

Nuvarande rutin som har gällt vid utlåning av samlingslokalen är att en medlem i samfälligheten kan boka 

samlingslokalen som bokas via fritidskommittén där en depositionsavgift på 500 kr utgår. Vid återlämning 

av nycklarna till lokalen så kontrollerar fritidskommittén om lokalen är städad ordentligt, disken är diskad 

osv. Om så har skett så lämnas depositionen tillbaka till den medlem som har lånat lokalen och om så INTE 

har skett så lämnas inte depositionen tillbaka utan förvaltas av fritidskommittén för tex. inköp av diskme-

del, tvätt av handdukar, inköp av toapapper m.m. Denna rutin fungerar i praktiken inte särskilt bra och krä-

ver också en hel del hantering av kontanter som både är onödig och opraktisk.  

Dessutom så byggs inte en kassa upp eftersom depositionen alltid återlämnas. 

 

Förslag till beslut  

Styrelsen föreslår att årsstämman skall anta styrelsens förslag på ändrad rutin enligt nedan: 

• I stället för en deposition så utgår istället en kostnad på 250 kr för att hyra samlingslokalen. 

Denna kostnad kommer att debiteras till den medlem som har bokat lokalen på närmast kommande 

kvartalsfaktura. Intäkten kommer att bokföras på ett eget konto i samfällighetens bokföring. 

Styrelsen kassör får i uppgift att stämma av med fritidskommittén löpande hur mycket pengar som 

finns tillgängligt. Fritidskommittén har sedan möjlighet att nyttja dessa pengar för inköp av mate-

riel till samlingslokal såsom diskmedel, toalettpapper m.m. 

 

•  För att denna nya rutin ska vara möjlig att genomföra så måste en bokningsfunktion införas som 

en del av medlemssystem som tas i bruk 2022-03-07. Styrelsen kommer att samordna med fritids-

kommittén när bokningsfunktionen kan lanseras och i samband med denna lansering så kommer 

även den nya rutinen att träda i kraft. Styrelsen informerar på hemsidan när detta sker och vad som 

gäller. 
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