
Avtal för hyra av bord på den 

Stora 
Loppisdagen 

den 1 maj 2023 
 

• Detta avtal bekräftas genom att hyresavgiften betalas på bg 657-5666. 
 

• Uthyraren Åhaga/Mariedals IK hyr ut ett bord* i Åhaga under den ”Stora 
Loppisdagen” 2. *storlek 0.70 m x 1.80 m á 299:-  eller 1 m x 2 m á 399:-  
 

• ”Stora Loppisdagen” är till för privatpersoner. 
 

• I samband med inbetalning av hyra skall personnummer anges. Identiteten skall kunna 
styrkas med legitimation på försäljningsdagen. Ingen legitimation – ingen försäljning. 
Inbetald hyra anses då förverkad. 

 
• Hyresgästen har rätt till alla inkomster från ”sitt” bord. 

 
• Hyresgästen har tillgång till platsen 06.30 – 14.30 samma dag. 

Försäljning sker 09.00 -14.00. 
 

• Hyresgästen står för dit- och borttransport av varorna. 
 

• Uthyraren står för bord av ovan nämnda storlek  
 

• Varor med restriktioner, exempelvis vapen, alkohol, mediciner, tobak etc. för 
naturligtvis inte säljas. Uthyrarna har rätt att omedelbart avisa sådana hyresgäster. 

 
• Mat, godis, drycker får ej säljas för servering i lokalen. Vid tveksamheter kontakta 

Mariedals IK. Uthyraren har rätt att avvisa försäljning som ligger allt för nära 
”servering” Återbetalning sker då på plats. Åhaga äger serveringsrätten. 
 

• Plats för ev. klädställning finns bakom borden. Ev. stol att sitta på tas med av 
hyresgästen. 

 
• Mariedals IK förbehåller sig rätten till lotterier/chokladhjul etc. 

 
• Flera bord kan hyras. Hyresgästen skall vid bokning = betalning ange om borden inte 

skall stå tillsammans. Grundläget är att borden står bredvid varandra. 
 

• Plats fördelas i den ordning pengarna kommer in på vårt konto. När samtliga bord är 
uthyrda återbetalas försent inkomna hyror. 

 
 
Följande uppgifter skall anges vid inbetalning: 
”Stora Loppisdagen” 
Namn, adress, telefonnummer och mejladress 
Personnummer 
Bord är inte bokat förrän fullständiga uppgifter och betalning är inskickade. 
 
Får du problem med att få med alla uppgifter på inbetalningen så skicka gärna ett mejl där du 
refererar till inbetalningen, summa och inbetalningsdag till info@mariedal.se 
Postadress: Mariedals IK, Kransvägen 214 50765 Borås 
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