Hyresvillkor för gräsplaner

Välkommen att hyra gräsplan i Norrköpings kommun. Här hittar du information om
våra hyresvillkor.
Sommarsäsong: startar tidigast vecka 17 och avslutas vecka 43.
Vintersäsong: startar vecka 44 och avslutas vecka 16.
Datumen är väderberoende. Med hänsyn till vädret kan träningar och matcher flyttas till
andra anläggningar eller ställas in.
Ansök om att hyra gräsplan för en hel säsong:
 Ansökan om sommarsäsong ska vara kontoret tillhanda senast 1 mars i digital
form efter inbjudan av kontoret.
 Ansökan om vintersäsong ska vara kontoret tillhanda senast 31 augusti i digital
form efter inbjudan av kontoret.
 Ansökan om träningsmatcher vårsäsong ska vara kontoret tillhanda senast 30
november.
Digital inbjudan skickas till de som haft stående säsongstid året innan. Blir man inte
inbjuden att ansöka digital så mejlas önskemålen till bokning.fritid@norrkoping.se
senast ansökningsdatum enligt ovan.
Om ansökan kommer senare än dessa datum minskar möjligheten att få sina önskemål
tillgodosedda.
Avbokning av enstaka tider som till exempel sommaruppehåll kan göras 7 dagar innan
tillfället. Tillfälliga avbokningsregler tillämpas under tiden restriktioner och
rekommendationer för pandemin gäller.
Uthyrning av egen tid i andra hand är inte tillåten.
Matchspel:
Matcher spelas i första hand på lördagar och söndagar. Veckomatcher spelas på egen
träningstid om inte överenskommelse om byte av tid sker med den förening som
disponerar tiden. Föreningen ansvarar själv för att boka av och om tiden vid byte.
Att hyra anläggning tider utöver ordinarie öppettid:
 Övertid ska ansökas om i samband med 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 på 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.

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.
Omklädningsrum kan nyttjas 30 minuter innan träning och en timme innan match. Ett
omklädningsrum per lag.

Hyresgästens ansvar:
 Anläggningarna hyrs i befintligt skick med den utrustning och standard som
finns.


Vardera parten svarar för att dennes egendom omfattas av erforderlig
egendomsförsäkring.



Reparationskostnader uppkommen av skada orsakad av hyresgäst kommer att
faktureras hyresgästen.



Om anläggningen inte är grovstädad när hyresgästen lämnar den, debiteras
hyresgästen för extrastädning.



Kultur- och fritidskontoret har möjlighet att säga upp kontrakt med hyresgäst
som uppenbart missköter sig. Hyresskuld kan leda till avstängning av vidare
bokningsmöjligheter

Nyttjande av konstgräs vintertid
 Om det är ont om träningstider kan kontoret boka tider på halvplan.
 Östgötaporten är stängd viss tid under jul-och nyårshelgen.
 Ambitionen är att hålla planerna snöfria. Vid kraftigt snöväder kommer det inte
att lyckas. Snöröjning kommer att ske i begränsad omfattning. Vill man ha störst
garanti av snöfri plan bör man boka tider på Östgötaporten.
 Vid tillfällen träning inte kan bedrivas på grund av väderleksförhållanden, måste
föreningen meddela det närmast efterföljande vardag för kostnadsfri avbokning
av tid.

Har du några frågor?
Vänligen kontakta kultur- och fritidskontoret på telefon 011-15 29 15.

