Regler vid uthyrning av lokal/idrottshall/anläggning.
Beställare av bokning av lokal måste ha fyllt minst 18 år och den som bokar lokalen måste
själv närvara vid nyttjande av lokalen. Bokad tid som ej utnyttjas debiteras om återbud ej
lämnas senast tre dagar i förväg. Alla lokaler uthyres i befintligt skick och med befintlig
utrustning. Efter avslutad verksamhet skall ansvarig syna av lokalen och samla in kvarglömda
tillhörigheter samt kontroll av städning och att material är på sin plats.
Lokal får endast användas angiven tid och till angivet ändamål. Den som bokat lokalen är
ansvarig för eventuella extra kostnader som t.ex. extra städning, skadegörelse.
Hyresgästen är skyldig att följa anvisningar från kommunens personal eller av kommunen
inhyrd personal.
Hyresgäst skall vara aktsam om lokalen och dess inventarier.
Djur får ej tas in i lokalerna med tanke på allergier. Av samma anledning bör man undvika
parfymer, sprayer och andra starka dofter.
Vid åverkan, skada eller stöld ur lokalen under hyrestiden eller om larmet löses ut av misstag
är hyresgästen ersättningsskyldig. Hyresgästen svarar själv för försäkring i händelse av stöld
eller skadegörelse. Hyresgästen är skyldig att omgående anmäla skador till hyresvärdens
kontaktperson.
Akuta skador som vattenläckage, problem med lås, glaskross etc. tas kontakt med
Sandvikenhus beredskapsnummer 026-106800 eller kommunens vaktbolag 026-242050.
Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap och utrymningsvägar samt ha
vetskap om maximalt antal personer som får vistas i lokalen. Nödutgångar får inte blockeras
eller användas till annat än nödutgång, ej som vädringsfönster etc.
Varje hyresgäst ansvarar för att ordning upprätthålls i lokalen och att inga dörrar ställs upp så
obehöriga kommer in i lokalen. Det är förbjudet att lägga mattor, pinnar eller liknande mellan
dörr och karm.
Kommunen ansvarar inte för kvarlämnade, förkomna tillhörigheter eller värdesaker.
Generellt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller, även utanför i närheten av
lokal samt på skolgårdar.
Idrottslokalerna får endast beträdas med gymnastikskor. Skor med sulor som färgar av sig får
inte användas inomhus.
Hyresgäst ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap i lokalen, samt att allt
material ställs tillbaka på anvisad plats.
Belysning, dörrar, fönster, maskiner m.m. skall släckas, stängas, låsas efter avslutad
verksamhet. Den som hyrt är ansvarig för att det blir utfört. Kostnad som kan uppstå kommer
att debiteras hyresgäst.
Lämna lokalen i det skick ni önskar finna den i.
Efterdebitering av hyresvärd kan förekomma med anledning av skadegörelse, ej fullgod
städning eller övrigt då hyresvärden förorsakas extra kostnader.
Hyresvärd förbehåller sig rätten att disponera lokalen/anläggningen för annat ändamål på
tilldelade tider, hyresgästen skall då informeras om det senast fyra veckor i förväg.

Om det inbokade arrangemanget räknas som offentlig tillställning är beställaren skyldig att
skaffa sig nödvändiga tillstånd och kostnader. Vid bokning av lokal för sådant arrangemang
skall det framgå vid bokningstillfället av lokalen att det är ett offentligt arrangemang.
Exempel på kostnader 500kr som kan debiteras extra:
Kvarlämnade redskap, ej återställt

Olåsta dörrar

Ej stängda fönster

Ej återlämnat passagekort/nyckel

Belysning ej avslagen
Faktisk kostnad debiteras för följande:
Larmutryckning

Extra städning

Viktiga telefonnummer:
Dagtid felanmälan – Sandvikenhus idrottsbokning: 026-241110
Kvällstid och helger – Sandvikenshus beredskapsnummer: 026-106800
Kommunens vaktbolag: 026-242050

