
Blankett för lokalbokning i Grängsbo Bygdegård 

Personuppgifter (Hyresgäst)  
Datum som blanketten ifylldes  

Namn * Person/Org.Nr * 

Adress * Telefon * 

PostNr & Ort *   

Medl.Nr ?   E-post  

 
 

Jag önskar att hyra lokal dessa dagar: , , ,  

Kolla i kalendern på hemsidan om de 
önskade tiderna är lediga. 
OBS! Tiderna där är preliminära. 

, , ,  

, , ,  

     

Den här lokalen vill jag hyra:  Hela lokalen  

  Hela lokalen, Helg 

  Lilla (mellan)-salen Önskar disponera lokalen: 

  Serveringen Från klockan Till klockan 

  Serveringen, Special    

 

Ändamål för uthyrningen:  Privat evenemang 

  Kurs, Studiecirkel, el.liknande 

  Kommersiellt evenemang 

 
 

Betalningsalternativ:  Kontant 

  BankGiro eller Swish 

  Faktura 
 

Fakturamottagare: 
Om annan än hyresgästen  
skall betala fakturan 

Namn  

Adress  

PostNr & Ort  

 

Övriga upplysningar eller önskemål: 

 

 

 

 
 

Gå in på hemsidans meny till ”Lokalhyror” och ”Hyresvillkor”  
Läs sidorna, framörallt ”Hyresvillkoren”, noga på hemsidan eller så skriver du ut dom 

Fyll i den här blanketten och spar som PDF-fil. Skicka den sedan med E-post, lokaler.grangsbo@gmail.com  

eller skriv ut den och skicka som som vanlig Brevpost till: 

Grängsbo Bygdegårdsförening, Grängsbo 805, 828 95 Viksjöfors,  Märk kuvertet med ”Hyra lokal”.  

PS.  Du kan också fylla i den och ha som manus om du ringer och bokar lokalen, Telefon 0271-17025. 

När vi godkänt dina uppgifter och önskemål skickar vi ett hyresavtal som du skall godkänna och returnera 

till oss. Har du angett din E-postadress så skickar vi avtalet på den adressen. 

Om vi inte kan uppfylla Dina önskemål så meddelar vi Dig detta via E-post, Brev eller Telefon. 

* Obligatoriskt

- 
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