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HYRESREGLER OCH LEDARANSVAR

Hyresgäst eller besökare som inte respekterar bestämmelserna kommer efter varning att stängas av. 

Information om att hyrning av hallar
Hyreskostnad är 

• 45 kr/45 min. för förening 
• 65 kr/45 min. för privatperson
• 150 kr/45 min. för företag och kom- 

mersiell verksamhet. 

I hallarna spelas ofta matcher, då får annan 
hyresgäst stå tillbaka. Om hyrd tid ej används 
ska den avbokas i god tid. Sker ingen av- 
bokning debiteras hyra. 

Passerkort hämtas och kvitteras ut av ansvarig 
ledare hos förvaltningen för kultur, fritid och 
näringsliv och återlämnas på samma plats när 
hyresperioden är slut. 

I gymnastiksalarna och sporthallarna  
är det inte tillåtet att:
• fotografera i omklädningsrum
• använda uteskor på aktivitetsyta eller plan
• springa eller utföra aktivitet i korridorer 

och omklädningsrum
• röka eller snusa
• ta med husdjur (gäller ej  

ledarhund) 
• dricka alkohol eller uppträda  

påverkad
 
Visa hänsyn! 
Visa hänsyn mot andra nyttjare och respektera 
hyrestiden. Förberedelser och återställande 
ska ske inom den bokade tiden. Ansvarig led-

-
den, inklusive tid för omklädning.

Skador på lokaler eller inventarier
Det viktigt att du som hyresgäst meddelar 
förvaltningen för kultur, fritid och näringsliv 
om något skulle gå sönder under hyrestiden 
eller om något är trasigt eller i oordning när 
du kommer till hallen. Hyresgästen kan komma 
att debiteras för skador. 

Städning
Städmaterial tillhandahålls av hyresgästen och 
efter nyttjande ska grovstädning göras, även 
på läktare och i omklädningsrum. 

• vid behov, torka ytor och golv med varmt 
vatten (använd ej rengöringsmedel)

• torka bort vax och liknande
• plocka upp skräp
• ställ tillbaka redskap och materiel. 

 
Under kvällar och helger sker ingen kommunal 
städning. Hyresgästen kan komma att debite-
ras om städning ej utförts. 

Lås och larmning
Ansvarig ledare ser till att alla dörrar är stäng-
da och låsta samt att belysningen är släckt när 
hyresgästerna lämnar lokalen. Om lokalerna 
lämnas öppna och/eller olåsta måste jouren 
göra utryckning vilket debiteras hyresgästen. 

Larm och felanmälan efter kl. 16.00 vardag 
eller på helger görs på 054-83 06 70.

Säkerhet
För din egen säkerhet notera var släck- 

 
första hjälpen-kit till hyrestillfället så att ni, 
om något skulle hända, är förberedda. 

Vid behov av akut vård eller annan  
nödsituation ring 112.

 

Kontakt
Kommunens växel
054-17 20 00
kommun@forshaga.se 
www.forshaga.se

 


