Hyrespolicy för Tingsryds Baptistförsamling
Tingsryds Baptistförsamling (Söderportkyrkan) har lokaler som är möjliga att hyra som
privatperson, förening eller företag.
Genom att bekräfta bokning uppfattas Hyresgäst som hyr lokaler i Söderportkyrkan ha
godkänt följande hyrespolicy. Det åligger Hyresgästen att informera samtliga medverkande
(och vid behov även besökare) om denna policy, samt att säkerställa att policyn följs.
Varje förfrågan om uthyrning behandlas separat. Församlingens egen verksamhet har alltid
företräde före extern uthyrning. Om uthyrning nekas får, men behöver inte, anledning
anges.
• Varje hyresgäst ska visa respekt för församlingen och dess lokaler. Uthyrning av
församlingens lokaler får inte på̊ något sätt medföra negativa konsekvenser för
församlingen och församlingens verksamhet.
• Särskilt viktigt är att kyrksalen respekteras, och inte används på ett sådant sätt att
den kristna tron kränks. Symboler i kyrksalen får inte övertäckas, avlägsnas eller
flyttas utan särskilt tillstånd.
• Verksamhet som bygger på annan religiös grund än kristen tro, eller strider mot
församlingens värdegrund, demokratiska värderingar eller FN:s mänskliga rättigheter
får inte förekomma i Söderportkyrkan. Hyresgästen är skyldig att sanningsenligt
uppge arrangemangets innehåll och inriktning.
• Hyresgästen ansvarar för att det inte förekommer rökning, alkohol eller droger i
lokalerna.
• Lokalerna ska lämnas i gott skick. Eventuell skadegörelse på lokaler eller inventarier
som inte kan härröras till normal förslitning debiteras Hyresgästen.
• Brott mot Söderportkyrkans policy betraktas som kontraktsbrott och ger
församlingen rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående avsluta
arrangemanget. Eventuella kostnader som uppkommer i samband med
stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger Hyresgästen.
• Vid sen avbokning (<7 dagar innan hyrestillfället) debiteras 25% av hyreskostnaden.
Församlingens medlemmar äger rätt att kostnadsfritt boka och utnyttja församlingens
lokaler när ingen annan verksamhet föreligger. En sådan bokning måste dock vara förenlig
med Hyrespolicyn.
Avsteg från denna policy kan beslutas av församlingsledningen eller av bokningsansvarig i
samråd med antingen ordförande, kassör eller pastor.
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