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Antaget av kommunfullmäktige 2000-05-10, § 155, Dnr: 39/00.809

Policy för uthyrning av kommunala lokaler
Allmänna bestämmelser


En ansvarig ledare som fyllt 18 år skall alltid vara närvarande



I kommunala lokaler råder rök, alkohol och drogförbud



Lokalerna skall lämnas i gott skick



Hyresgästerna ansvarar själva för personlig egendom



Dörrar till lokaler och anläggningar skall alltid hållas låsta och stängda



Särskilt material som finns i lokaler och på anläggningar (AV-material,
bandspelare, lekmaterial av olika slag) får ej användas såvida ej särskilt
tillstånd givits



Bokade tider som ej kommer att nyttjas anmäls snarast till kultur/fritid



Nycklar till hyrda lokalerna skall återlämnas snarast efter avslutad
hyrestid



Ingen organisation, vilken den än är, skall få hyra kommunens lokaler
om uthyrning kan befaras medföra ordningsstörningar vid eller i anslutning till arrangemanget eller innebära olaglig verksamhet vid arrangemanget t.ex. hets mot folkgrupp.

Ordningsregler


Ansvarig ledare ser till att alla fönster är stängda och att alla dörrar är
ordentligt låsta när anläggningen lämnas



Ansvarig ledare ser till att all belysning släcks i lokalerna efter avslutad
aktivitet; gäller ej Rotskärs och Sörgärdets sporthall där belysningen
styrs via tidur. Lyset i omklädningsrum oavsett lokal släcks manuellt.



Anmälan om trasigt material och utrustning skall omedelbart göras till
uthyraren, kultur/fritid. Ersättning för skada av material och utrustning
erläggs av den som hyrt lokalen.



Parkering av fordon skall alltid göras på avsedda platser.
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Endast gymnastikskor med ljus sula får användas. Skor med svart sula
får endast användas om de är godkända för innebruk. Skor som användes utomhus får ej användas i gymnastiksalar och sporthallar.



Vid fotbollsspel får endast särskilda inomhusfotbollar användas.



Idrottsredskap och övrigt material och utrustning skall återställas på
avsedda platser



Duschar och kranar skall stängas efter nyttjande.

Om inte ovanstående bestämmelser efterföljs görs en prövning, vilken kan
medföra omedelbar avstängning.
___________________________________

