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Förutsättningar 

Förening som vill hyra lokaler för sin verksamhet ska vara anslutna till 
föreningsregistret i Mariestads kommun. Föreningar utanför Mariestads kommun 
kan hyra lokaler för verksamhet vid speciella tillfällen, ungdomsläger och liknande, 
till särskild taxa. Privatpersoner får hyra tid som ej nyttjas av föreningsverksamhet 
till särskild taxa. När skolan önskar använda idrottshall eller gymnastiksal 
tillhörande sin egen verksamhet efter lektionstid ska detta meddelas till 
fritidskontoret två veckor innan man avser att använda lokalen. 
 
Bokning av lokal 

Fördelning av tider inför ny säsong utgår alltid från de bokningar som är gjorda 
föregående säsong. Förening som önskar boka lokal för sin verksamhet ska lämna 
sina önskemål till fritidskontoret senast sista april. Efter detta datum kallas 
sökande föreningar till gemensamt möte med fritidskontoret där tiderna fördelas 
inför säsongen. Detta gäller de föreningar som bedriver inomhusverksamhet 
under vinterhalvåret. Därefter kallas de föreningar som i huvudsak bedriver 
sommarsport men önskar tider i kommunens anläggningar under vintersäsongen, 
exempelvis fotbollsföreningarna. Dessa föreningar ska lämna in sina önskemål om 
tider till fritidskontoret senast 15:e september. 

När ovanstående fördelning är genomförd tillåts privatpersoner och företag att 
boka den tid som är ledig. 

Den tid som sedan är ledig kan bokas under hela året. Fredag kväll och helgtider 
reserveras för representationslagens (A-lag) matchtid i Vadsbohallen när 
serieplanering så tillåter. Matchtider för respektive A-lag går i första hand och kan 
innebära att ordinarie träningstider avbokas. 
 
Prioriteringsordning vid bokning av lokaler 

Barn och ungdomar mellan 7 och 20 år som är aktiva inom idrottsrörelsen ska ha 
tillgång till funktionella anläggningar och prioriteras vid tilldelning av tider i 
kommunens idrottsanläggningar på eftermiddag och tidig kvällstid. 
Detta är en prioriteringsordning som gäller generellt.  

Vid tilldelning och fastställande av tider prioriteras föreningarna enligt följande: 
 

1. Föreningar med vinteridrott 
2. Föreningar med sommaridrott 
3. Övriga föreningar 
4. Privatpersoner/företag 
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Regelverk 

Följande regler har sin utgångspunkt i befintligt policydokument ”Idrottspolitiskt 
handlingsprogram för Mariestads kommun”.  
Barn- och ungdomsidrott är prioriterad vid fördelning av tider och vid uthyrning 
av kommunens idrottsanläggningar. Barn och ungdomar ska i så stor utsträckning 
som möjligt erbjudas träningstid innan kl. 20.00. Yngre barn ska erbjudas tidigare 
träningstider än äldre barn. Undantag från denna regel ges endast till förening som 
har elitverksamhet, d.v.s. A-lag i respektive högsta serie, eller för större tävlings- 
och cupverksamhet. Det är föreningarnas ansvar att så långt det är möjligt 
tillsammans planera sin verksamhet i samband med att bokade tider måste ändras 
för att ge plats för andra arrangemang än ordinarie träningstid. 

Särskilda regler för konstgräsplanen vid Lekevi finns beskrivet i 
kommunstyrelsens beslut. KS § 179 2009-11-05. 

 
 Reglerna är könsneutrala. Föreningsverksamhet ska bedrivas på samma villkor för 

pojkar/män och flickor/kvinnor. 
 

 Verksamhetslokalerna är i första hand reserverade för barn och ungdom mellan 7-
16 år fram till 20.00.  
 

 Bredd före elitsatsning. Toppning av barn- och ungdomslag ska inte förekomma 
före 15 års ålder. 
 

Avgifter (gäller från och med 2019-09-01) 
 
Idrottshallar:  Förening Privat/företag/extern förening 

 
Vadsbohallen   40:-/tim  250:-/tim 
Vadsbo brottningslokal  40:-/tim  250:-/tim 

Vadsbo bordtennislokal  40:-/tim  250:-/tim 
Vadsbo tyngdlyftningslokal   40:-/tim  --- 

Hassle, Högelid, Tuna,   
Prisma, Unica   40:-/tim  250:-/tim 
   
Gymnastiksalar:   
 
Grangärdet, Kronopark, Högelid    
Leksberg, Kvarnstenen, Lyrestad  
Tidavad, Ullervad,   40:-/tim  250:-/tim 
  
Danslokal Högelid  40:-/tim  250:-/tim 
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Avbokning ska ske senast tre dagar innan bokad tid per telefon eller e-post till 
fritidskontoret. Ej avbokad tid debiteras. 
 
 
Övriga idrottsanläggningar: Kontakt för bokning: 
 
Dental-hallen, UW-hallen 
(Novab Arena)  IBK Lockerud Mariestad 
Lekevi konstgräs  IFK Mariestad 
Högelids friidrottsanläggning MAIF 
Mariestads Isstadion  Mariestads Bois 
 
 
Hyra vid matcher och arrangemang 

Idrottshallar (enligt beskrivning): 
 
Seniormatch, A och B lag  100:-/tim 

Ungdomsmatch  75:-/tim 

Endast omklädningsrum  75:-/tillfälle  
 
Gymnastiksalar (enligt beskrivning): 
 
 

Ungdomsmatch  40:-/tim 

Barnkalas (max 4 tim)  250:-/tillfälle  

Omklädningsrum  75:-/tillfälle  
Övernattning, person/natt  50:-/person  
 
 

Dygnshyra vid läger och heldagsarrangemang 
(som heldagsarrangemang räknas 4 timmar eller mer) 

Mariestadsförening Extern förening 
 

Vadsbohallen  1000/dag  2000/dag 

Övriga hallar/salar 500/dag  1000/dag 
 
 
 
 
 



Sida: 5 (5) 
 
 

 

Policy 

Vid uthyrning av kommunens lokaler ska kommunens invånare behandlas lika 
enligt den kommunala likställighetsprincipen. 

Yttrandefriheten ska respekteras, som innebär att alla har rätt att på olika sätt 
uttrycka tankar, åsikter och känslor med de begränsningar som följer av lag. 

Uthyrning medges inte när det finns risk för att lokalen kommer att användas för 
spridning av hot eller för aktiviteter som uttrycker missaktning för folkgrupper 
eller andra grupper av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung eller trosbekännelse. 
Uthyrning medges heller inte när det finns risk för att lokalen kommer att 
användas på ett ordningsstörande sätt eller risk för att kommunens egendom 
kommer att skadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 


