
                   2021-11-03 

 Coompanion Uppsala Län 

Kungsgatan 71, 753 21 Uppsala   �   018 -12 80 80 telefon   �   uppsala@coompanion.se   �   uppsala.coompanion.se   �   facebook.com/coompanionuppsala 

 

Bokningsvillkor lokalhyra 
 

Följande bokningsvillkor gäller för hyra av Coompanion Uppsala läns 
mötesrum Föreningen (lilla rummet, för upp till 5 pers) och 
Kooperationen (stora rummet, för upp till 14 pers) i lokalerna på 
Kungsgatan 71. Coompanion Uppsala Län omnämns i vidare text som 
Coompanion. Bokningsvillkoren gäller inte för permanent 
långtidshyra för vilket eget avtal upprättas. 

 

Bokad tid 
Med heldag avses hyra under längre än 4 timmar. Med halvdag avses hyra upp till 4 
timmar. Hyresgästen ansvarar för att boka tillräckligt med tid samt utrymma lokalerna 
inom överenskommen tid. Detta innebär att förberedelsetid samt undanplockning och 
avslut sker inom bokad tid. Hyresgästen skall stämma av eventuella avvikelser med 
Coompanion i god tid. Hyresgästen får inte överlåta den bokade tiden utan tillåtelse från 
Coompanion.  
 

Nyckelkvittens 
Vid avtalstecknande för en längre tid och i större omfattning än halv- eller heldag kan 
hyresgästen kvittera ut nyckel till lokalen. Coompanion förbehåller sig rätten att styra 
över detta.  
 

Betalning och fakturering 
Hyreskostnaden faktureras i efterhand. Vid hyra över längre tid och i större omfattning 
faktureras avgift enligt överenskommelse. Faktureringen är avgiftsfri. Betalningsvillkor 
är 30 dagar. Efter förfallodagen debiteras ränta enligt Räntelagen. 
 

Städning 
Vi önskar att hyresgästen återställer lokalen i ursprungligt skick samt plockar undan 
eventuellt skräp och disk efter mötet. Disk placeras i diskmaskinen. Ingen övrig städning 
krävs. 
 

Ansvar 
Hyresgästen ansvarar för att ersätta inventarier som går sönder i lokalerna under 
uthyrningstiden. Hyresgästen ansvarar för gäster samt att inte ta in fler personer än 
överenskommet. Hyresgästen ansvarar även för att: 

• utrymningsvägar inte blockeras  
• hålla sig informerad om var släckningsutrustning och utrymningsvägar finns 
• utrymma lokalerna i händelse av brandlarm 
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Avbokningsregler 
Vid avbokning 3-5 arbetsdagar innan bokad tid debiteras 25 % av hyreskostnaden. 
Vid avbokning färre än 2 arbetsdagar innan bokad tid debiteras 50 % av hyreskostnaden. 
 

Priser 
Priser till och med 2021-12-31 (exkl. moms): 
Föreningen (lilla rummet): Heldag 1000 kr, halvdag 500 kr.  
Kooperationen (stora rummet): Heldag 2000 kr, halvdag 1000 kr.  
 
Priser från 2022-01-01 (exkl. moms): 
Föreningen (lilla rummet): Heldag 1500 kr, halvdag 900 kr.  
Kooperationen (stora rummet): Heldag 2500 kr, halvdag 1500 kr.  
 

Medlemmar 
Medlemmar i Coompanion Uppsala län har 25 % rabatt på lokalhyra.  

 
 

 


