Välkommen till Idrottshallen och Bollhallen!
Allmänna bestämmelser och regler vid förhyrning av anläggningarna.



För bokning av idrotts/bollhallen ansvarar föreståndaren för sim och idrottshall.
Lokalerna kan bokas för aktiviteter veckans alla dagar mellan klockan 08:00 – 22:00.

 Ansvarig ledare skall finnas i anläggningen under hela hyrestiden,
inkl tid för omklädning, d v s först och sist på plats.

 Bollspel i entré, korridorer och omklädningsrum är förbjudet.
 Endast skor avsedda för innebruk är tillåtna, dock ej med svart sula som avger märken.
 Skada på anläggningen inkl inventarier, skall rapporteras omgående till vaktmästare eller till sim
















och idrottshallens föreståndare. Uppkommen skada ersätts av hyresgästen.
Nödutgångar får ej blockeras.
För förlorade kläder och andra tillhörigheter ansvaras ej.
Det är inte tillåtet att röka, snusa eller förtära alkohol i lokalerna eller på skolområdet.
Djur är inte tillåtna i lokalerna (gäller ej ledarhund).
Hyresgästen får endast vistas i anläggningen om tid är bokad och skall utrymma lokalerna i rätt tid.
Hyresgästen skall grovstäda efter sig på aktivitetsytor, läktare och omklädningsrum. D v s man
plockar upp tejp, muggar, papper m.m. och lägger i papperskorg. Utspillda drycker skall torkas upp.
Städmaterial i idrottshallen finns på anvisad plats under höger läktare (F12). Städmaterial i
bollhallen finns tillgängligt vid behov, detta ordnas av vaktmästare.
Om städning ej utförs tas städkostnad ut.
Varje hyresgäst skall ta del av och underteckna checklistan ”Brand”.
Hyresgästen ansvarar för:
- Att belysningen släcks.
- Att grovstäda.
- Att dörrar, kranar och fönster stängs.
- Att ingen obehörig finns kvar i lokalerna.
- Att anläggningen låses, lämnas den olåst tas jourvaktmästare ut,
avgiften för det betalas av hyresgästen.
Passerbrickan/nyckel är personlig och för ej användas av någon annan än den som kvitterat ut den.
Den som kvitterat ut passerbricka/nyckel är personligen ansvarig tills den återlämnas. Då
hyresgästen ej ämnar att hyra lokalerna längre, lämnas passerbricka/nyckel till föreståndaren på
sim och idrottshallen.
För ej återlämnade eller borttappade passerbrickor tas en avgift på 300 kr.
De som inte respekterar dessa regler eller personalens hänvisningar avstängs från fortsatt
användande av anläggningen.
För information gällande arrangemang, se dokumentet ”information gällande arrangemang”.

