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Regler vid uthyrning av 
idrottshall/gymnastiksal 

 

Du som kvitterar ut nyckel och/eller passerbricka ansvar för att  

- du endast utnyttjar lokalen om tid är bokad. 

- ansvarig ledare som fyllt 18 år finns i lokalen under hela hyresperioden, inklusive 

tid för omklädning. Det vill säga först och sist på plats.  

- kännedom om vart det finns brandsläckningsutrustning och utrymningsvägar 

(som ska vara fria), hur du larmar samt din roll vid en utrymningssituation. 

Nödutgångar får inte blockeras och inte används annat än vid eventuellt 

nödutrymning.  

- utrustning som ställs fram ska också ställas tillbaka på ursprunglig plats. 

Utrustning som finns att tillgå är den som finns framme i lokalen, inte inlåst i 

skåp eller andra rum. Det är skolornas eget material och ingår inte i hyran. 

- entré till byggnaden inte står öppen med kil eller annat. 

- skor avsedda för inomhusbruk används, utan svart sula som avger märken.  

- inga obehöriga vistas i lokalen. 

- grovstädning sker på alla aktivitetsytor, omklädningsrum med mera som använts. 

Man plockar upp tejp, muggar, papper med mer och lägger i papperskorg. 

Utspillda drycker och liknande ska våttorkas upp. Om detta inte utförs tas 

städkostnad ut.  

- dörrar, fönster och kranar stängs. 

- belysningen släcks och lokalen låses. Lämnas lokalen olåst kallas jour ut och 

avgiften för det betalas av hyresgästen.  

- det inte förekommer rökning eller förtäring av alkohol i lokalerna eller på 

skolområdet. 

- bollspel inte sker i entré, korridorer och omklädningsrum. 

- inga djur visats i lokalerna (gäller ej ledarhund). 

- rökmaskin inte används, det kan utlösa brandlarm. 
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Om du som hyr inte finner lokalen i det skick som den ska vara efter tidigare hyresgäst, 

ska detta anmälas till medborgarkontoret. Annars kan du själv bli ersättningsskyldig för 

skador som andra hyresgäster orsakat. Allvarliga skador anmäls direkt till kommunens 

beredskap. Se kontaktuppgifter sist i dokumentet.  

 

Kontaktuppgifter 

Akuta fastighetsproblem, till exempel vattenläckage, utlöst gruppsäkring med mera 

Medborgarkontoret, dygnet runt  

E-post: medborgarkontoret@mariestad.se  

Telefon: 0501-75 61 00 

Icke akuta fel och skador  

Anmäls med fördel via mariestad.se eller vår app ”Synpunkter & fel Mariestads 

kommun”.  

Om du hellre vill ringa gör du det till medborgarkontoret mellan klockan 7.30-16.30.  
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