Abonnent har tillträde till idrottsanläggningen tidigast 15 minuter före hyrd träningstid.
Stör ej pågående aktivitet. Abonnent ansvarar för att deltagarna informeras.
Abonnent har tillträde till idrottslokal i anläggningen endast under hyrd träningstid.
Ev redskap skall av abonnent plockas fram och sättas tillbaka på rätt plats inom hyrd tid.
Avsluta verksamheten så att ny abonnent får tillträde när dennes hyrestid börjar.
Omklädningsrum skall vara i god ordning när det senast 30 minuter efter träningstidens slut
lämnas.
Abonnent/ansvarig ledare skall vara på plats när deltagarna har tillträde till anläggningen,
d v s 15 minuter före hyrd träningstid, hela träningstiden samt 30 minuter efter träningstiden
för att förvissa sig om att deltagarna lämnat lokalen.
Några anläggningar har försetts med extra lås. Abonnent i sådan anläggning ansvarar för att
ytterdörr öppnas och låses samt att den hålls låst under hyrd träningstid.
Efter träningstidens eller arrangemangets slut ansvar varje hyresgäst för att ALLA fönster och
dörrar är stängda och låsta, att belysningen är släckt samt att duscharna är avstängda.
Teknik- och fritidsförvaltningen har inte tillsyn av omklädningsrum eller idrottslokal under
träningstiden. Förvaltningen har inte tecknat försäkring och påtager sig inget ansvar i detta
avseende. Abonnenten ansvarar själv för tillsyn och uppsikt över värdesaker m m.
Rökning och alkoholförtäring är förbjudet i av teknik-och fritidsnämnden förvaltade lokaler.
För fotbollsspel och användande av ”klister” vid handbollsspel krävs särskilt tillstånd. Upplysningar lämnas av uthyrningsavdelningen.
Abonnent som vid enstaka tillfälle eller resterande del av säsongen ej kommer att nyttja hyrd
tid skall omedelbart avboka tiden. Det har konstaterats att tider bokas upp utan att utnyttjas.
Detta är mycket beklagligt eftersom föreningslivets behov av tillgång till anläggningar inte
fullt ut kan tillgodoses samtidigt som bokade lokaler står tomma. För att detta ska ske i så
liten utsträckning som möjligt så faktureras en påföljdsavgift på 500 kr för outnyttjade
bokningstillfällen.
Bilar skall parkeras på angivna parkeringsplatser. Felparkerad bil kan vara ett hinder för
utryckningsfordon.
Vid akuta fel i idrottslokaler; byggnad, utrustning m m skall jourhavande personal på vår
Fritidsservice kontaktas, tel 0709-470 475. Vid fel som ej är akuta, kontakta vår
uthyrningsavdelning, tel 0418-473 014. Vid nödsituationer; brand, polis, ambulans larmas
SOS tel 112.
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