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Allmänna villkor  

1. De allmänna villkoren gäller för idrottsanläggningar som ligger under 

kommunstyrelseförvaltningen/utvecklingsavdelningen.  

2. Anläggningarna och lokalerna hyrs ut i befintligt skick. Det är hyresgästen själv som 

ska bedöma och ta ansvar för att anläggningen eller lokalen är lämplig för den 

verksamhet som ska genomföras.  

3. Hyresgästen ansvarar för att allmänna villkor och ordningsregler följs för aktuell 

anläggning.   

4. Nycklar och “taggar” kvitteras ut personligen med namn och telefonnummer.  

Hyresgästen ansvarar för att utkvitterade nycklar och ”taggar” förvaras och hanteras 

på ett för kommunen betryggande sätt. Om utkvitterad nyckel eller ”tagg” tappas bort 

kan hyresgästen bli skyldig att ersätta kostnaden för detta.  

5. Anläggningen med tillhörande utrustning är egendomsförsäkrad. Kommunen ansvarar 

inte för egendom tillhörig annan än kommunen. Hyresgästen ansvarar för samtliga 

skador som uppkommer under hyrestiden. Detta inkluderar skador orsakade av såväl 

spelare men även publik vid arrangemang.  

6. Inträffar skador eller fel på anläggningen ska hyresgästen anmäla detta omgående till 

kommunen. 

7. Bryter hyresgästen mot villkor och regler för anläggningen har kommunen rätt att 

neka fortsatt bokning av anläggningen.  

8. Alkoholförtäring och tobaksrökning är inte tillåtet på eller vid Vimmerby kommuns 

idrottsanläggningar. Undantag matcharrangemang för seniorverksamhet där förbund 

har detta som krav eller vid tillfälle då anläggningen nyttjas till evenemang som har 

tillstånd.  

9. Hyresgästen ansvarar för att följa de myndighetstillstånd och branschföreskrifter (ex. 

STIM) som kan krävas för den verksamhet eller aktivitet som genomförs på 

anläggningen.  

10. Kommunen ansvarar inte för hyresgästens eller deltagarnas personliga eller 

föreningsägda (motsvarande) tillhörigheter.  

11. Utrymningsvägar får inte blockeras under hyrestiden eller efter avslutad bokning. 


