REGLER FÖR UTHYRNING AV SPORTHALLAR/GYMNASTIKSALAR
ALLMÄNT
1
2

3
4
5
6
7

8

Hyra utgår enligt gällande taxe/bidragsbestämmelser. Hyra betalas senast å förfallodagen enligt översänd räkning.
Hyresgäst är skyldig att följa gällande ordningsföreskrifter, samt anvisningar som lämnas
av anläggningens personal. Hyresgäst är ersättningsskyldig för under upplåtelsetiden
uppkomna skador på anläggningen och däri befintlig egendom. Uppkommen skada skall
utan dröjsmål meddelas till tekniska förvaltningen eller vaktmästare.
Tekniska nämnden ansvarar inte för uppkomna personskador, om inte dessa kan bero
av fel på lokaler eller kommunens inventarier.
Tekniska nämnden svarar inte för inom anläggningen förkomna effekter och värdesaker.
Tekniska nämnden ansvarar inte för inom anläggningen förvarad material som ej tillhör
tekniska nämnden.
Användande av droger, såsom tobak, alkohol eller narkotika, är förbjudet.
Vid force majeure såsom krig, upplopp, strejk, lockout eller annan arbetsinställelse,
eldsvåda, explosion, brist på bränsle, avbrott på den artificiella belysningen eller annan
omständighet, varöver nämnden ej råder, är nämnden berättigad uppsäga detta kontrakt med omedelbart upphörande.
För att detta kontrakt skall äga giltighet skall originalet senast inom 7 dagar efter mottagandet återsändas till Tekniska kontoret/fritid försett med underskrift av den som
äger rätt att företräda förening/organisation.
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Betalningsskyldighet för abonnerad tid gäller även under bortovaro. Tillfälliga avbokningar av abonnenten tas ej emot. Vid frånvaro skall abonnenten själv skaffa ersättare.
Abonnenten är skyldig meddela sin ersättare de ordningsregler och andra förhållanden
som gäller vid den abonnerade lokalen.
Tekniska nämnden förbehåller sig rätten till ändringar i detta avtal i samband med tävlingar eller andra arrangemang. Abonnenten skall meddelas detta minst sex dagar i förväg. För sådan tid sker avdrag vid hyresdebitering.
Abonnemanget får inte utan nämndens medgivande överlåtas.
Ansvarig ledare skall finnas. Ledaren ansvarar för att deltagarna informeras om ordningsföreskrifter och att dessa följs.
Användande av handklister eller andra liknande medel är förbjudet, liksom användande
av skor med svart gummisula eller dobbar. Harts får dock användas. Fotboll får endast
spelas efter medgivande av Tekniska förvaltningen.
Abonnenten disponerar 30 minuter före och 30 minuter efter abonnerad tid för omklädning och duschning.
Abonnenten skall iordningställa lokalen efter användandet, såsom ställa tillbaka redskap, ta ner nät, släcka ljuset, låsa m m.
Medhavda inventarier och övrig materiel får inte kvarlämnas annat än i särskilt förhyrda
skåp.
Tekniska nämnden förbehåller sig rätten till omprövning av hyressättningen under löpande kontraktstid.
Tekniska nämnden förbehåller sig rätten att ompröva kontraktet för den händelse tilldelad lokal ej nyttjas effektivt med största möjliga antal deltagare.
Detta kontrakt kan under upplåtelsetiden sägas upp med minst 7 dagars varsel.
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