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Barn- och utbildningsförvaltningen  

Information till hyresgäster i grundskolans idrottshallar  

1. Med uthyrningstimme avses 55 minuter. Hyresgästen avbryter verksamheten 5 minuter före varje 

hel timma, för nätbyte etc.  

2. Hyresgäst ansvarar själv för montering och demontering av nät, om inget annat bestämts.  

3. Hyresgäst, som abonnerar dagens sista uthyrningstid, ska senast 20 minuter efter uthyrningstidens 

slut ha duschat, klätt om och lämnat lokalen.  

4. Normal städning av lokalen ingår i hyran, dvs. skolan står för lokalvården under förutsättning att 

alla hyresgäster sköter sig och inte smutsar ned med snus och tuggummi eller annat som 

efterkommande hyresgäster får lida av. Sådan nedsmutsning kan leda till avstängning. Behöver 

skolan städa extra kan kostnaden debiteras hyresgästen.   

  Hyresgäst som har ett evenemang med publik ska grovstäda efter evenemanget. I detta ingår att 

sopa av och tömma samtliga papperskorgar i idrottshall och omklädningsrum. Information om var 

städutrustning finns får man i samband med uthämtning av nycklar/kodkort.  

  

Som hyresgäst ansvarar du för att:  

- ingen obehörig har tillträde till den hyrda lokalen  

- inga dörrar reglas upp  

- bilar och andra fordon endast parkeras på anvisade platser  

- ingen rökning sker i lokalerna  

- inga pälsdjur, nötter eller andra allergener tas in i lokalerna  

  

Nycklar och kodkort  

Hyresgästen kvitterar, i god tid, innan uthyrningen ut sitt kodkort eller nyckel.  

Utlämning sker vardagar kl. 08.00-16.00  

- Astrid Lindgrens skola, hos vaktmästare tfn 76 93 34 tfn    

- Vimarskolan, hos vaktmästare tfn 76 91 90  

- Frödinge skola, hos vaktmästare tfn 76 91 90 eller 76 91 70  

- Storebro skola, hos vaktmästare tfn 76 95 14  

- Tuna skola, hos fritidspersonal tfn 76 96 73  

- Södra Vi, Djursdala, Brännebro, Rumskulla skolor hos vaktmästare /fritids/förskola 

Hyresgästen betalar en disponeringsavgift, på 100 kr, för kodkortet/nyckeln. Efter avslutad uthyrning 

återlämnas kortet/nyckeln omgående och disponeringsavgiften återbetalas. Om kodkortet/nyckeln 

av någon anledning kommer bort under tiden hyresgästen disponerar kortet/nyckeln ska detta omgående 

meddelas utlämningsstället. Disponeringsavgift betalas inte tillbaka för kort/nyckel som förstörts eller 

kommit bort. Kommunen kommer också att ta ut ersättning för den kostnad som uppkommer om 

låssystemet behöver bytas ut.  

Föreningar utser en person som ansvarar för att kvittera ut kodkort eller nycklar.  


