
Järjestyssäännöt  

• Hyviä tapoja on noudatettava tilaisuuksissa. Huonekaluja ja muita tavaroita on käsiteltävä 

varovaisesti. Vahingoittuneita ja rikkoontuneita tavaroita on korvattava täydellä 

jälleenhankinta-arvolla. 

• Kynttilöitä voidaan käyttää yhdessä sopivien kynttiläjalkojen tai alustojen kanssa. 

Lämpökynttilät on aina sijoitettava tulenkestävälle alustalle. Palavia kynttilöitä ei saa jättää 

ilman valvontaa.  

• Tupakanpoltto on ehdottomasti kielletty sisätiloissa. Tupakoitsijoita varten on peltisiä 

tuhkakuppeja pihalla pääsisäänkäynnin vieressä. Tupakantumppeja ei saa heittää maahan. 

Vuokraajan vastuulla on puhdistaa piha roskista ja tupakantumpeista juhlien jälkeen. 

Muussa tapauksessa vuokraajaa voidaan laskuttaa piha-alueen siivouksesta.  

• Musiikin tulee olla kohtuullisella äänitasolla. Hiljaisuus ulkona on noudatettava klo 23.00 

jälkeen ja sisätiloissa klo 02.00 jälkeen. Vuokraaja vastaa siitä, ettei ympärillä asuvia 

naapureita häiritä. Tämä pätee myös silloin kun vieraat poistuvat Bygårdista.  

• Ellei muuta ole sovittu on tiloista poistuttava viimeistään klo 02.00 mennessä.  

• Pienet ikkunat pitkällä seinällä voidaan tarvittaessa avata. Isoja ikkunoita salin päädyssä ei 

saa avata. Ikkunoita ei saa avata enemmän kuin mitä sisä- ja ulkoikkunan välinen salpa sallii. 

Ennen kuin poistutaan salista, on varmistettava, että kaikki ikkunat on suljettu ja lukittu.  

• Kun poistutaan Bygårdista, on varmistettava, että kaikki valot on sammutettu ja ovet lukittu. 

Avaimet palautetaan avainkaappiin, ellei muuta ole sovittu.  

• Järjestyssääntöjen noudattamisen laiminlyönti ja siitä seuraavien suorien ja välillisten 

vahinkojen kustannuksista vuokranantajalle on vuokraaja korvausvelvollinen. 

 

Poistumistiet  

• Vaaran uhatessa on tilat evakuoitava välittömästi. Talossa on kaksi uloskäyntiä, jotka ovat 

merkitty vihreillä poistumistievaloilla: pääsisäänkäynti ja näyttämön takana vasemmalla 

puolella oleva ovi. Näiden ovien tulee ehdottomasti olla lukitsemattomia ja salvat 

poistettuina silloin kun tiloissa on väkeä ja ovien edessä ei saa olla huonekaluja tai muita 

esteitä. 

Sammutuskalusto 

• Tulensammuttimia on kaksi kappaletta: keittiössä näyttämöportaiden vieressä ja salissa 

keittiöoven vieressä. Sammutuspeite on keittiössä pääsisäänkäyntiin johtavan oven vieressä.  

Ensiaputarvikkeet 

• Ensiapupakkaus on keittiössä pääsisäänkäyntiin johtavan oven vieressä. Jos 

ensiapupakkauksesta otetaan jotain tarvikkeita, on toimitettava vastaavat uudet tilalle. 

Viranomaiset 

• Jos tilaisuuteen tarvitaan hupilupa tai muu vastaava huolehtii vuokralainen niistä itse. 


