Hyresvillkor för sporthall
gymnastiksal

och

Välkommen att hyra sporthall och gymnastiksal i Norrköpings kommun. Här hittar du
information, regler och villkor för våra sporthallar och gymnastiksalar.
Boka hel säsong
 Den schemalagda säsongstiden är från vecka 36 till vecka 17.
 Säsongsbokningar schemaläggs före enstaka bokningar. Efter att
säsongsbokningarna schemalagts släpps överblivna tider på webbschemat för
bokning. Ansökan om säsongstid ska vara kontoret tillhanda senast 1 april. De
föreningar som året innan haft säsongstid får digital inbjudan. Blir man inte
inbjuden till att ansöka digitalt så mejlar man sin ansökan till
bokning.fritid@norrkoping.se
 Hyresgäst som inkommer för sent med ansökan om säsongstid får vara
medveten om att deras möjligheter att få önskemålen tillgodosedda minskar.
Önskemål som inkommer efter 1 april får tid i mån av plats.
 Andrahandsuthyrning är inte tillåten, inte heller överlåtelse av tid till
annan förening/privatperson/företag.
Att hyra idrottshall utöver ordinarie öppettid
 Övertid ska ansökas om i samband med ansökan för evenemanget/matchen.
 Ansökan om övertid ska ha inkommit minst en månad innan tillfället.
 Övertid bokas inte in om det finns ledig tid samma dag eller helg.
 Övertid bokas inte in om det finns ledig tid i likvärdig anläggning.
 Kostnad för övertid tas ut per påbörjad timme och faktureras i samband med
bokningen oavsett om övertiden nyttjas eller inte nyttjas. Kostnaden är den
faktiska kostnaden som entreprenör tar ut.
Avbokning och betalning
 Kultur- och fritidskontoret har rätt att avboka tränings-, match-, eller
arrangemangstid till förmån för evenemang.
 Ingen ersättning eller annan kompensation förutom hyresbefrielse
utgår till verksamhet som avbokas till förmån för ett evenemang.
 Avbokning av tider kan göras 7 dagar innan.
 Avbokning i efterhand medges inte.
 Betalning sker på faktura varje månadsslut.
Utlämning av tag
Utlämning av nyckel/tag sker tidigast vecka 35 för säsongsbokningar och för enstaka
bokningar några dagar innan hyrd tid. Nyckel/tag lämnas ut mot uppvisande av
bokningsbesked. Nyckel/tag ska lämnas tillbaka efter hyresperiodens slut. Försvunnen
nyckel ska polisanmälas.
Uppsägning av avtal
Kommunen kan säga upp lokalkontrakt med hyresgäst som uppenbart missköter sig. Tid
som missköts eller nyttjas dåligt kan sägas upp om bättring inte skett efter skriftlig
påminnelse. Hyresskuld kan leda till avstängning av vidare bokningsmöjligheter.
KULTUR OCH FRITIDSKONTORET

