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BADAVGIFTER VID SIMHALL I SVENSTAVIK SAMT SIMHALLEN MÖTESPLATS OVIKEN (MPO)

Avgiftsfritt tom 7 år. Ungdomar är 8-17 år.
Ungdomar, pensionär

30 kr/gång

Vuxen, 18 år och uppåt

60 kr/gång

Årskort, ungdom, pensionär

375 kr

Årskort, vuxen

675 kr

Klippkort, ungdom, pensionär, 10 gånger

175 kr

Klippkort, vuxen, 10 gånger

400 kr

UTHYRNING AV SIMHALL I SVENSTAVIK SAMT SIMHALLEN MÖTESPLATS OVIKEN (MPO)

Hyra via bokning – föreningar/privatpersoner inom
Bergs Kommun
Hyra via bokning – föreningar/ privatpersoner utanför
Bergs Kommun

250kr/timme
400 kr/timme

UTHYRNING AV IDROTTSHALL SVENSTAVIK OCH MÖTESPLATS OVIKEN

Hel hall

500 kr/timme

Halv hall

250kr/timme

UTHYRNING AV SKOLLOKALER OCH ANDRA LOKALER PER TIMME

Klassrum

100 kr

Matsal, Mediahuset, Tingshuset

340 kr

Dramasal Svenstaviks skola, musiksal

200 kr

Gymnastiksal

150 kr

Slöjdsal, hemkunskapslokal

300 kr

Bastu + dusch

150 kr

Logi i gymnastiksal per person och dygn
(För hyra av gymnastiksal för övernattning krävs tillstånd
från Räddningstjänsten)

100 kr

ÖVRIGT

1000 kr

Otillåten nyttjande av fotbollsplan/inomhushall tex
stängd, ej bokad
Ej utnyttjad bokad tid, utöver ordinarie taxa

500 kr

Ej nedmonterad och bortplockad innebandysarg

500 kr

Uppställd/Upplåst ytterdörr eller utrymningsdörr
Ej upphissade basketkorgar
Utebliven grovstädning

750 kr
250 kr
500 kr

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Uthyrning sker endast till enskilda och organisationer, ej för kommersiellt bruk.
•

För att hyra hemkunskapslokal krävs erforderliga kunskaper inom livsmedelshantering. Intyg
ska uppvisas på begäran. Kunskaperna ska säkerställa att hyresgästen är införstådd med kraven
gällande systematisk kontroll i verksamheten för att identifiera och förhindra upptänkliga faror
och risker ur fysiska, kemiska, mikrobiologiska och allergena hänseenden kring livsmedel och
livsmedelshantering. Kunskaperna ska även omfatta kraven om förebyggande hygienrutiner.

•

För hyra av slöjdsal krävs utbildning på maskiner och övrig utrustning, kännedom om
brandskydd och skyddsutrustning samt kännedom om var Första Hjälpen-material finns i
lokalen. Avtal mellan rektor och hyrestagare undertecknas.

•

För hyra av simhall krävs utbildning inom livräddning för bassäng. Dokumenterat
utbildningsbevis ska kunna uppvisas.

•

För hyra av gymnastiksal för övernattning krävs tillstånd från Räddningstjänsten.

•

All uthyrning till enskilda skall jämställas med uthyrning till organisationer utanför kommunen.
Föreningar inom kommunen debiteras 25 % av kostnaden för gällande taxa.

