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2017

Ordnings- och bokningsregler i Idrottshallar och gymnastiksalar
För att göra fritidsaktiviteterna fungerande och trivsamma för alla som utnyttjar
kommunens idrottshallar och gymnastiksalar har följande regler upprättats.
Skolornas verksamhet har företräde framför föreningar, organisationer eller
privatpersoner.
Alla som bokar tid i kommunens gymnastiksalar måste ta ansvar för att låsa och
släcka efter sig när man lämnar lokalerna, om inte ansvaret övertagits av nästa
förening! Regeln är alltså mycket enkel: se till att du överlämnar ansvaret för
lokalen till den förening/privatkund eller organisation som kommer efter. Kan du
inte det lås och släck efter er!

1. Bokning
Abonnemangstiden löper från 1 september till 30 april. Ansökan om
önskemål av tider i våra hallar lämnas in på särskild blankett senast vecka
22 till Kultur- och fritidsförvaltningen. Tiderna meddelas i augusti månad.
Strötider kan bokas hos sporthallsvaktmästaren eller hos
kulturochfritid@lessebo.se

2. Avbokningar
Om hyresgäst betalar för sin verksamhet och inte använder sin tid
meddelas vaktmästaren/kultur- och fritidsförvaltningen senast en dag
innan så kan vi avboka tiden och ingen kostnad tas ut.

3. Utlämning av nycklar och tagg
Förening/organisation eller privatperson som bokat tid och behöver
kvittera ut en nyckel/tagg gör det hos följande
Lessebo Sporthall – tagg kvitteras ut hos sporthallens vaktmästare telefon
0478-125 22 (vidarekopplad till mobil).
Bikupans gymnastiksal – tagg kvitteras ut på Kultur- och
fritidsförvaltningen telefon 0478-125 19.
Kvarndammskolans gymnastiksal i Hovmantorp – tagg kvitteras ut hos
vaktmästaren på skolan mobiltelefon 070-604 86 92.
Lustigkullaskolans gymnastiksal i Kosta – nyckel kvitteras ut hos
vaktmästaren på skolan mobiltelefon 0766-10 88 40.
Björkskolans gymnastiksal i Skruv – nyckel kvitteras ut hos vaktmästaren
på skolan mobiltelefon 0766-10 88 41.

4. Återlämning av nycklar/tagg
Den som kvitterar ut nyckel/tagg är personligen ansvarig för att den
återlämnas. Nyckel/tagg skall lämnas in när verksamheten slutar.
Nyckel/tagg lämnas in till vaktmästaren efter avslutad säsong.
Förlust av nyckel eller tagg anmäls omedelbart till Kultur- och
fritidsförvaltningen telefon 0478-125 19 eller vaktmästaren för Lessebo
sporthall/gym, telefon 0478-125 22.

5. Hyresgästens ansvar i lokalen


Kvittering av nyckel/tagg och återlämning av nyckel enligt
överenskommelse med vaktmästare



Mat/dryck får inte tas med/ätas i gymnastikhallarna, på läktare är detta
tillåtet



Uteskor måste tas av och inte användas på
gymnastikgolven/duscharna.



Skräp ska läggas i soppåse



Återställning av utrustning och möbler.



Vid stora arrangemang - Lokalen grovstädad – speciell städvagn finns för
utlåning, annan städutrustning nyttjas inte



Kontrollera att dörrar och fönster är stängda samt lamporna släckta

Vid utebliven städning och återställning av lokalen samt utrustning, har vi
rätten att debitera faktisk kostnad.

6. Ansvarig ledare
För aktiviteter i lokalerna fordras en vuxen ledare som är ansvarig för
verksamheten.
Lokalen får inte användas om ansvarig ledare saknas.
Ansvarig ledare besiktigar omklädningsrum och hall före och efter
användandet.

7. Hyresgästens ansvar för brandskydd
Både ägaren till anläggningen, men också den som hyr en lokal eller
anläggning är enligt lagen om skydd mot olyckor ansvariga för brandskyddet.
Det finns rutin för kompenserande åtgärder för större evenemang i
sporthallen, kontakta Kultur-och fritidsförvaltningen.

Ägaren är ansvarig för att anläggningen är säker ur brandskyddssynpunkt.
Den som hyr anläggningen är ansvarig för att verksamheten sker på ett
säkert sätt.
Ta därför reda på


Utrymningsvägar och se till att inte dessa blockeras



Tänk igenom hur en eventuell utrymning ska ske



Ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar – ta
brandsäkerheten på allvar!

8. Bokningsprioritering vid uthyrning
1. Föreningar med abonnemang, för barn – och unga
2. Föreningar med abonnemang, för vuxna
3. Föreningar utan abonnemang
4. Privatpersoner med abonnemang
5. Privatpersoner utan abonnemang

9. Badregler gällande simbassäng


Badkläder måste användas, vanligt tyg i simbassängen är EJ tillåtet
av hygienskäl



Fotografering EJ tillåten



Mobiltelefoner EJ tillåtet inne i badhallen/bastu



Max 25 badande/timme i bassängen



Tvål och schampo får inte sköljas av eller användas i bassängen



Flyt-saker och redskap som finns vid bassängen ska läggas tillbaka
vid badets slut av de badande



Simglasögon eller liknande saker som är inlåsta på ”kontoret” får EJ
lånas ut! (Gäller Kvarndammskolans bassäng)



Barn under 13 år är välkomna med sina föräldrar eller annan vuxen
i sällskap



Mat och dryck är inte tillåtet i simbassäng/bastu



Visa hänsyn till andra badande



Bassängen används endast för simträning

TAXOR OCH AVGIFTER FÖR FRITIDSANLÄGGNINGAR I LESSEBO KOMMUN
SPORTHALLEN

Bidragsber. föreningar

Övriga

A-hall

90:-/tim.

150:-/tim.

22x42 m

A-hall

Badminton

70:-/tim./bana

70:-/tim./bana

A-hall

Halvsal

75:-/tim.

75:-/tim.

Gymnastik

80:-/tim.

80:-/tim.

50:-/tim.

50:-/tim.

B-hall

12x15 m

Klubbrum
GYMNASTIKHALLAR
Lessebo

18 x 36 m

90:-/tim.

110:-/tim.

Hovmantorp

18 x 36 m

90:-/tim.

110:-/tim.

Hovmantorp

16 x 10 m

80:-/tim.

80:-/tim.

Kosta

16 x 10 m

80:-/tim.

80:-/tim.

Skruv

16 x 10 m

80:-/tim.

80:-/tim.

HOVMANTORPS BASSÄNG

100:-/tim.

110:-/tim.

SKRUVS BASSÄNG

100:-/tim.

110:-/tim.

IDROTTSPLATSER
Naturgräs med
1500:-/match
nyttjanderättsavtal

375: -/tim. (gäller föreningar utanför kommunen)

Naturgräs med
1000:-/match
nyttjanderättsavtal

250: -/tim. (gäller föreningar inom kommunen)

STYRKE – och MOTIONSSKORT

1400:-/år

Lessebo Sporthall

950:-/halvår
70:-/engångsavgift
250:- nyckelkort i depositionsavgift

Extra gymkort

100:-

Extra nyckel

250:-

Noll-taxa
Lokaler och anläggningar som disponeras av Kultur- fritids- och tekniska nämnden upplåtes utan
avgift till bidragsberättigade föreningars ungdomsverksamhet. Principer för ungdomsverksamhet är
att deltagarna i gruppen, övervägande, dvs över 50%, är under 25 år.
Deltagarlista kan begäras in av Kultur-och fritidsförvaltningen.

