RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV ÄLVDALENS KOMMUNS LOKALER
Allmänt:
Lokalen som hyrs ut ska i första hand användas för det ändamål den är anpassad till. Undantag kan göras i
överenskommelse med respektive uthyrare.
Bokning av kommunens lokaler sker via hemsidan. I bokningssystemet alternativt på berörd blankett
som också finns att få på de kontor där bokning kan ske; Kommunalhusets växel/reception,
Älvdalens Sim- & Ishall, Lokalkontoret i Särna och Kommunkontoret i Idre.
Ansökan om terminsbokningar ska vara Älvdalens Kommun tillhanda senast den 1:a december för
vårterminen och senast den 1:a juni för höstterminen.
Den som bokar en lokal och är ansvarig på plats ska vara minst 18 år.

Kort, nycklar och taggar:
Kort, nycklar och taggar kvitteras ut på Fastighetskontoret i Älvdalen, Lokalkontoret i Särna eller
Kommunkontoret i Idre och ska också lämnas tillbaka på samma ställe senast en vecka efter verksamhetens
slut. Deponiavgiften för taggar är 100 kr och för kort 200 kr. Förkommen nyckel debiteras med 750 kr.

Debitering:
För priser avseende hyra av kommunens lokaler, se separat prislista.
Hyran debiteras halvtimmesvis, dock alltid minst 1 (en) timme.
Hyra för lokalen faktureras i efterskott. För återkommande bokningar sker faktureringen månadsvis.
Om extra städning är nödvändig debiteras 700 kr/tim.

Övrigt:
Kommunen förbehåller sig rätten att bryta ordinarie terminsbokning för att disponera anläggningen för
annat ändamål, till exempel tävling, teaterföreställning/konsert eller annat arrangemang av allmänt
intresse. För tävlingsverksamhet gäller att arrangemanget skall vara sanktionerat/godkänt av berört special/distriktsförbund för att bryta ordinarie terminsbokning. Om förening önskar anordna icke sanktionerat
arrangemang skall samråd om förläggningen av arrangemanget ske med berörda föreningar och
kommunen. Ansökan om tid för arrangemang skall inlämnas till kommunen i god tid före arrangemanget.
Förhyrare som underlåter att nyttja terminsbokning vid upprepade tillfällen, utan att i förväg anmäla detta
till kommunen samt förhyrare som inte följer gällande föreskrifter, riskerar att förlora sin/sina bokningar.
Kök i skolfastigheter hyrs ej ut. Undantag kan göras efter överenskommelse.

OBS! Rökning är ej tillåten i kommunens lokaler eller inom skolans område
(skolgården). Detsamma gäller förtäring av alkohol och andra droger.
Djur får ej vistas i kommunens lokaler.
Jag har tagit del av gällande regler för lokalupplåtelse i Älvdalens kommun, och åtar mig ansvaret.
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Ordningsföreskrifter för aula/matsal/klassrum
•
•
•
•

Se till att de hyrda lokalerna är städade och i samma skick som innan Du hyrde.
Möbler, mattor och övrig utrustning ska ställas tillbaka på angiven plats i lokalen.
Om det förekommit mat och dryck skall golv i matsal och aula vattentorkas.
Samtliga utrymmen som hyrs ut skall städas, gäller även toaletter och entré.
Cyklar och bilar till berörd lokal parkeras på avsedd plats. Detta måste respekteras.

Var och en som vistas i lokalerna på bokad tid är skyldig att följa gällande anvisningar!

