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Regler och villkor vid hyra av lokaler
1. Minimiålder för att få boka lokal är 18 år.
2. Bergs kommun disponerar alltid uthyrningsbara lokaler för eget bruk mellan kl.
8-16 vardagar.
3. Bergs kommun hyr ej ut lokal om uthyrningen kan befaras medföra störning av
ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet.
- Skäl som kan förhindra uthyrning kan vara:
- att kommunen befarar brottslig verksamhet, t.ex. hets mot folkgrupp.
- att kommunen befarar störning av ordning, t.ex. fylleri.
4. Bergs kommun kan komma att kräva följande för att säkerställa sig om identitet
och avsikt avseende lokalbokningen:
- uppvisande av legitimation samt uppgift om telefon och adress av hyresgästen.
- beskrivning av vad lokalen ska användas till.
- referenser, stadgar, styrelseledamöter.
5. Bergs kommun hyr ej ut lokal för övernattning. Undantagsvis gymnastiksalar vid t.ex en
större cup eller tävling.
6. Bergs kommun hyr ej ut lokal för varaktig kommersiell verksamhet.
7. Hyrs lokal (t ex. slöjdsal, hemkunskapslokal e dyl.) för framställning av produkt för
kommersiellt syfte gäller ej normal taxa utan överenskommes separat.
8. Vid uthyrning av lokalytor som innehåller maskiner med särskilda skyddsbestämmelser
skall hyresgäst ha formell utbildning och kompetens för användande av maskinerna.
9. För att hyra simhall krävs att någon i sällskapet har livräddningserfarenhet samt att
man måste vara minst 2 st. Intyg om livräddningskunskap ska kunna visas vid
anmodan.
10. Hyresgäst får ej upplåta hyrd lokal till annan användare.
11. Avbokning av lokalen skall ske senast sju (7) dagar innan.
12. Lokaler/anläggningar får endast användas angiven tid och för angivet ändamål.
13. Ansvarig ledare ska alltid finnas. Den ansvarige ledaren ska vara myndig. Om
fastställda ordningsregler ej följs kan rätten att disponera lokalen upphöra.
14. Regler för eventuell nyckelhantering meddelas vid kvittering av nycklarna.
15. Hyresgästen skall hålla sig informerad om brandredskap samt utrymningsvägar.
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16. Ytterdörrar skall hållas stängda under hela hyrestiden.
17. Bokad lokal får ej beträdas före hyrestid. Hänsyn skall visas mot andra hyresgäster.
18. Hallar och övriga träningslokaler samt golv i duschrum får ej beträdas med
ytterskor. Gymnastikskor med sulor som efterlämnar märken på golvet är inte
tillåtna.
19. Allmänt förbud mot rökning, alkohol och andra droger gäller. Den som använder
kommunal lokal får ej använda otillåtna preparat enligt RF:s dopingregler. Man får
ej heller inneha, försälja eller förmedla dylika preparat. Djur får ej vistas i någon
lokal. Ej heller får doftljus, rökelse och dylikt ej användas pga allergier.
20. Om någon skada uppstått på lokal eller utrustning ska detta snarast meddelas
Bergs kommun.
21. All skadegörelse som förekommit i förhyrd lokal eller tillhörande ytor – under tilldelad
tid – är den förhyrande organisationen, föreningen eller enskilde personen
ersättningsskyldig för. Detta gäller för skada på både fasta som lösa inventarier.
22. Hyresgästen ansvarar själv för att ha med sig nödvändig utrustning såsom bollar,
racketar etc. Om det finns behov av lokalens egen utrustning meddelas det av
hyresgästen vid bokningstillfället, varvid en överenskommelse ev. kan träffas.
23. Efter hyrestidens slut ska lokalen eller anläggningen återställas i ursprungligt skick.
Lokalen/anläggningen ska vara grovstädad (d.v.s. upplockning av tomglas, papper,
burkar, muggar etc.) och iordningställd då hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen
ansvarar även för att gästande lags omklädningsrum och därtill hörande utrymmen
grovstädas.
24. Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och eventuella redskap
i idrottslokal.
25. Bergs kommun ansvarar ej för kläder/personliga tillhörigheter som förvaras i
omklädningsrum eller idrottslokaler.
26. Fotografering samt video- och filmupptagning får ej ske i omklädningsrum, bastu,
simhall, dusch.
27. Parkeringsföreskrifter ska efterlevas.
28. Kommunen förbehåller sig rätten att disponera lokal för annat ändamål på tilldelade
tider, varvid hyresgästen underrättas snarast.
29. För att förening ska kunna tillgodoräkna sig bidrag från Bergs kommun gäller
följande:
- Föreningen skall ha sitt säte i Bergs kommun och ha sin huvudsakliga
verksamhet i Bergs kommun
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Vald styrelse och stadgar
Post eller bankkonto
Alkohol- och drogpolicy (de föreningar som redovisar ungdomsverksamhet)
Registrerad i kommunens föreningsregister
Inskickade årsmöteshandlingar innehållande verksamhetsrapport, budget och
resultatrapport, årsmötesprotokoll och styrelsens sammansättning.

Prioritering
Nedanstående prioritering gäller vid tilldelning av lokal och tid
1. Ungdomsverksamhet 0-25 år i föreningsregi
2. Övrig verksamhet i föreningsregi
3. Enskilda
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