BESTÄMMELSER / ORDNINGSREGLER
Alkohol/Rökning

Förtäring av alkoholhaltiga drycker är förbjudet. Rökning är förbjudet på hela fastigheten – även skolgårdar.

Allergi

Husdjur får inte vistas i förhyrda lokaler.

Ansvarig

Under bokad tid måste en ansvarig vara närvarande hela tiden. Den ansvarige skall vara myndig och se till
att gällande ordningsregler följs.

Duschar

Hyresgästen ansvarar för att duschar är avstängda innan man lämnar omklädningsrummen.

Dörrar/fönster/belysning

Hyresgästen får ej lämna dörrar/fönster olåsta/uppställda och skall se till att belysningen är släckt.
Om vaktmästare finner dörr uppställd kommer en straffavgift att tas ut av hyresgästen.

Fotboll

Vid fotbollsträning inomhus skall innefotbollar användas.
Vid fotbollsträning utomhus skall fotbollsskor tas av innan man går in i omklädningsrum.

Försäljning

Försäljning i förhyrd lokal/anläggning får endast ske om tillstånd givits av kultur- och fritidsavdelningen.

Glasflaskor

Glasflaskor får inte medföras i omklädningsrum eller idrottslokal/simhall.

Helgdagar

Stängda dagar som automatiskt avbokas är: långfredagen, midsommarafton, midsommardagen, julafton,
juldagen, nyårsafton och nyårsdagen. Övriga helgdagar är lokalerna/anläggningarna öppna (gäller inte
simhallarna som har särskilda öppettider).

Larm

I lokaler/anläggningar med automatlarm debiteras hyresgästen vid en oriktig utryckning där hyresgästen
förorsakat utryckningen.

Matcher

Om match förläggs till egen träningstid skall bokningen meddelas.

Materiel

Redskap skall återställas på avsedd plats efter verksamhetens slut. Om så inte sker kommer hyresgästen
debiteras arbetskostnaden för återställandet.

Nyckelkort/tag

Efter att ledaren har gått in med nyckelkortet kan ledaren använda en fyrsiffrig tillfällig kod som gäller
under föreningens bokade tid. Ledaren trycker in koden direkt i samband med öppning av dörren.
Dra kort, tryck kortkod, tryck * ¤¤¤¤ *
(Drag kortet, tryck koden som tillhör kortet, tryck stjärna, tryck den tillfälliga koden, tryck stjärna igen).

Nyttjad tid/ ändamål

Lokalen/anläggningen får ej nyttjas för annat ändamål än vad som angivits i bokningsbeskedet.

Nödutgångar

Det är hyresgästens ansvar att förvissa sig om utrymningsvägar och hur man ska handha förhållanden vid
tillbud. Exempelvis ringa 112. Nödutgångarna får inte användas annat än vid brandfara eller annan
katastrofsituation.

Olycksfall

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar inte för olycksfall som drabbar besökare eller utövare. Ej heller skada
på utrustning eller personliga tillhörigheter.

Skador/åverkan

Hyresgästen debiteras de eventuella skador på lösa eller fasta inventarier som uppstått under bokad tid.
Grupp som finner materiel som är trasigt skall meddela kultur- och fritidsavdelningen snarast.

Skor

Ytterskor eller skor med svarta sulor får inte användas i idrottslokaler. Respektera skogräns i simhallarna.

Städning

Det åligger hyresgästen att grovstäda lokalen/anläggningen (även toaletter, duschar och i förkommande fall
- bastu) efter avslutad aktivitet. För eventuell extra städning debiteras hyresgästen. Allt löst skräp skall
slängas i papperskorgarna!

Stölder

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar ej för förlust av eller skada på personliga tillhörigheter.

Bokad tid

Lokalen/anläggningen får först beträdas när bokad tid börjar samt skall ha lämnats när bokad tid är slut.
Hyresgästerna skall respektera varandras bokade tider! Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före
och efter tilldelad träningstid.

Avbokad tid

Bokningen äger rätt att med fem dagars varsel disponera hyrd lokal/anläggning för annat ändamål under
den abonnerade tiden. Om hyrd tid i lokal inte används eller avbokas tillkommer en straffavgift på 220 kr.
Tid kan avbokas avgiftsfritt fram t o m 2 dagar innan hyrestillfället. Vid senare avbokning debiteras
hyreskostnaden.

Övrigt

Hyresgäst skall följa eventuella lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt
vid respektive lokal/anläggning.
Visa hänsyn till omkringboende. Inga störande aktiviteter får förekomma utomhus efter kl 22.00.

Simhall

Innan bad eller bastu måste man duscha och tvätta sig med tvål/schampo.
Respektera de ordningsregler som finns på baden.

Överträdelse av ovan angivna bestämmelser/ordningsregler
kan medföra att hyresgäst sägs upp med omedelbar verkan
Med reservation för ändringar av ovanstående regler eller avgiftsändringar som ligger utanför förvaltningens kontroll/påverkan.

