Avgifter och villkor
för bokningsbara idrottslokaler i
Lindesbergs kommun

Strategi
Plan/program
›› Riktlinje
Regler och instruktioner
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Inledning
Föreningar, företag och allmänheten kan hyra tider i gymnastiksalar och idrottshallar av
Lindesbergs kommun till motionsverksamhet, träning, tävling och olika arrangemang.
Idrottslokaler hyrs inte ut till fester eller liknande med undantag för lokaler i Lindesberg
Arena.
Hyra av tid i ishaller och på idrottsplatser ansvarar respektive förening som är verksamma på
den aktuella anläggningen. Se information längre ned i detta dokument.

Olika hyrestagare olika avgifter
Ideella föreningar
För att en förening ska få hyra idrottslokaler till föreningspris ska föreningen
1. Vara en ideell förening som har sitt säte i Lindesbergs kommun.
2. Bedriva en utåtriktad verksamhet till allmänheten.
3. Vara registrerad i kommunens föreningsregister.
Personalföreningar, kompisgäng eller andra oorganiserade grupper betalar samma pris som
privatpersoner.
Föreningens verksamhet är indelad i två olika prisklasser för ungdoms- respektive
vuxenverksamhet.
Ungdomsverksamhet - Minst 75 % av deltagarna är under 20 år.
Vuxenverksamhet - Mer än 25 % av deltagarna är över 20 år.
Privatpersoner
Avser privatpersoner, personalföreningar eller oorganiserade grupper hemmahörande i
Lindesbergs kommun.
Företag
Avser företag och organisationer som inte är ideella föreningar. Hyran för lokaler i
Lindesberg Arena fastställs efter överenskommelse med arenachefen.
Föreningar, personer och företag som inte har säte i Lindesbergs kommun
Den här gruppen betalar samma taxa som företag. Vid återkommande bokningar bestäms
taxan av fritidskontoret och för Lindesberg Arena av arenachefen.
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Bokning av idrottslokaler
Bokningsbara tider för idrottslokaler under säsong är enligt följande
Måndag-Torsdag
16.00—22.00
Fredagar
16.00—21.00
Lördagar
08.00—20.00
Söndagar
08.00—21.00
Sandströms motionshall
Alla dagar

08.00—22.00

Dessutom dagtid på skolfria lov- och studiedagar under läsåret. Under sommarlovet är
idrottslokalerna normalt inte bokningsbara. Undantag kan ske efter överenskommelse med
fritidskontoret.
Samtliga idrottslokaler hyrs ut utan tillgång till specialutrustning. Varje hyrestagare måste
själv svara för eventuell specialutrustning som t.ex. innebandymål, innebandysarg,
ljudanläggning, bollar, racketar, bordtennisbord med mera.
Den tid som bokas avser effektiv tid i hallen. Tillgång till omklädningsrum ligger utanför
bokad tid och ingår i priset. Boka därför bara den tid ni behöver i idrottslokalen.
Alla som hyr idrottlokal ska ta del av kommunens ordningsregler för kommunens
idrottslokaler.

Enstaka bokningar
Bokningsschema finns tillgängligt på Lindesberg kommuns hemsida under ”webbokning”.
Där framgår alla bokningar och lediga tider. Det går även där att göra en bokningsförfrågan
som skickas till fritidskontoret. Det går även att mejla bokningsförfrågan till fritidskontoret.
Förfrågan om enstaka bokningar av idrottslokaler i Lindesberg Arena görs direkt till
Lindesberg Arena.
Nya bokningstagare som saknar nyckel/nyckelkort ska lämna bokningar i god tid så att
hyrestagaren hinner få nyckel/nyckelkort till lokalen. Bokning måste därför ske senast 14
dagar innan första hyrestillfället.

Säsongsbokningar
De som vill hyra tider under en hel säsong ska lämna in önskemål om det till fritidskontoret
senast 15 maj. En säsong pågår under samma period som skolornas läsår d.v.s. från slutet av
augusti till början av juni. Information om hur ansökan om säsongsbokning sker finns på
Lindesbergs kommuns hemsida.
Tilldelning av tider sker efter Lindesberg kommuns prioriteringsordning för säsongsbokningar
som ni finner nedan.
Hyrestagare som har säsongsbokningar kan själva gå in och avboka tider eller lägga till nya
tider. Föreningen måste ha inloggningsuppgifter. De kan fås av fritidskontoret.
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O.B.S att alla säsongsbokningar upphör att gälla efter varje säsong varför önskemål om nya
säsongsbokningar ska lämnas varje år.

Boka idrottslokaler
Samtliga säsongsbokningar skickas till fritidskontoret senast 15 maj. Se Lindesbergs
kommuns hemsida under boka lokaler för instruktioner.
Enstaka bokningsförfrågningar lämnas via
Se lediga tider på Lindesberg kommuns hemsida: http://fri.lindesberg.se/bokning/
Skicka en bokningsförfrågan via webbokningen (gäller ej för lokaler i Lindesberg Arena)
Skicka e-post: fritidskontoret@lindesberg.se.
Telefon: 0581-810 00.
För enstaka bokningar i Lindesberg Arena
Skicka e-post lindesbergarena@energikallan.se
Telefon: 0581-817 70.
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Priser för hyra av idrottslokaler i Lindesbergs kommun
Alla priser är kronor per timme om inget annat anges.

Gymnastiksalar

Idrottshallar

Idrottshallar
Lindesberg
Arena

25
75
100
125
125

50
150
175
200
200

50
200
500
*
500

Förening ungdomsverksamhet
Förening vuxenverksamhet
Privatpersoner
Företag
Förening från annan kommun
Kommersiella arrangemang,
events och övernattning

Pris enligt överenskommelse med
tillväxtsförvaltningen

Gymnastikhall
Lindesberg
Arena

50
200
400
*
400

Pris enligt överenskommelse med
Lindesberg Arena

*Pris fastställs efter överenskommelse med arenachefen för Lindesberg Arena.

Gymnastiksalar
Gymnastiksalarna har ungefär måtten 20x10 meter med varierande takhöjd. Lokalerna lämpar
sig bäst för olika former av barnverksamhet, gymnastik, dans och olika motionsformer för
mindre grupper av vuxna. Det är inte tillåtet för vuxna att spela fotboll i gymnastiksalarna.
Ort
Fellingsbro
Frövi
Guldsmedshyttan
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Ramsberg
Storå
Vedevåg

Gymnastiksal
Ekbackens skola
Fröviskolan
Hagabackens skola
Björkhagaskolan
Brotorpsskolan
Kristinaskolan
Sandströms motionshall
Ramshyttan

Storåskolan
Vedevåg

Gatuadress
Sparstavägen
Centralvägen 67
Elzwiksväg 1
Björkhyttevägen 47
Ruddammsgatan
Kvarngatan 6
Bangatan 23
Harald Erikssons väg 11
Solviksvägen 1
Kvarnbackavägen 1

Övrigt

Tillgänglig dagtid
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Idrottshallar
Idrottshallarna har ungefär måtten 40x20. Takhöjden varierar. Idrottshallarna lämpar sig bäst
för bl.a. handboll, innebandy, volleyboll, badminton, futsal, basket, stora grupper för
gymnastik och andra motionsformer.
Ort
Fellingsbro
Frövi
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg

Idrottshall
Ekbackens skola
Fröviskolan

Stadsskogsskolan
Hall 1
Hall 2

Gatuadress
Sparstavägen
Centralvägen 67
Högstadievägen
Lindesberg Arena
Lindesberg Arena

Övrigt
Läktare 100
Läktare 250
Läktare 300
Läktare 500
Läktare 400

Samtliga idrottshallar kan delas och det går att hyra en halv idrottshall förutsatt den andra
halvan också är uthyrd under samma tid av annan hyrestagaren. Det är vid de tillfällena även
halv taxa.
Idrottshallarna i Lindesberg Arena kan ställas om till en idrottshall med en läktarkapacitet på
ca 2 300 platser.

Gymnastikhallen, Lindesberg Arena
I gymnastikhallen i Lindesberg Arena finns bl.a. tumblinggolv, golv för rytmisk gymnastik,
klättervägg, bomsystem med mera.
Det går att hyra del av gymnastikhallen. Klätterväggen hyrs enbart ut via Bergslagens
Klättersällskap eller till andra utbildade instruktörer för klättring.
Kontakta Lindesberg Arena för bokningsförfrågningar.

Idrottsplatser
Det finns kommunala idrottsplatser med fotbollplaner i Guldsmedshyttan, Lindesberg,
Vedevåg, Frövi och Fellingsbro. Bokningsförfrågan av fotbollplaner lämnas till respektive
förening som är verksam på idrottsplatserna.
För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell
förening.

Ishallar
I Lindesbergs kommun finns tre ishallar Råsshallen i Guldsmedshyttan, Lindehov i
Lindesberg och Bernehov i Fellingsbro. Bokningsförfrågan av tider i ishallarna lämnas till
respektive förening som är verksam i ishallarna.
För mer information se Lindesberg kommuns hemsida, kontakta fritidskontoret eller aktuell
förening.
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Ordningsregler idrottslokaler i Lindesbergs kommun
1. Lokalen ska användas av den grupp och till det ändamål som angavs vid bokningen.
2. I alla lokaler och dess närområde råder rök- drog- och alkoholförbud.
3. Det ska finnas en ansvarig ledare på plats under hela hyrestiden som är ansvarig för att
ordningsreglerna efterföljs.
4. Dörrar ska hållas låsta och får inte ställs upp under hyrestid så att obehöriga inte tar sig in
i lokalerna.
5. Omklädningsrum får disponeras 30 minuter före och efter hyrd tid vid träning och 45
minuter vid matcher.
6. Den hyrda tiden ska respekteras och idrottslokalen ska lämnas iordningställd och klar när
hyrestiden är slut.
7. Det är bara tillåtet att använda skor för inomhusbruk som inte färgar av sig på
idrottsgolven. Det är absolut förbjudet att använda utomhusskor på idrottsgolven.
8. Det är förbjudet att använda handbollsklister i samtliga gymnastik och idrottshallar,
förutom i avsedd hall i Lindesberg Arena.
9. Det är bara tillåtet att använda utrustning som är avsedd för inomhusbruk i
idrottslokalerna. Bollar och andra redskap får inte användas i omklädningsrum, korridorer
eller andra utrymmen som inte tillhör idrottslokalen.
10. Uthyraren ansvarar för att framtagen materiel, egen eller lånat, plockas bort och ställs
tillbaka på avsedd plats.
11. Hyrestagare är skyldiga att se till att
- det är grovstädat och snyggt i såväl idrottslokalen som i omklädningsrumen
- dörrar och fönster är låsta
- duschar och kranar är avstängda
- inga obehöriga personer finns kvar i lokalerna vid låsningen.
12. Eventuellt inträffad fastighetsskada ska omedelbart anmälas till jouransvarig, se
information och telefonnummer i respektive lokal eller rapportera till fritidskontoret.
13. Hyrestagare är skyldig att ersätta eventuell uppkomna skador och larm.
14. All motortrafik inom skolområden är förbjuden. Trafikanter hänvisas till tillgängliga
parkeringsplatser.
Hyrestagare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader och/eller
förlora möjligheten att få hyra lokaler.
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Ersättning vid oaktsamhet
Kommunfullmäktige har beslutat om att ta ut avgifter, förutom de faktiska kostnaderna, i de
fall där hyrestagare lämnar idrottslokaler i dåligt skick:
Utrustning/material som ej är återställd
Ej stängda fönster
Ej låst ytterdörr
Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad)
Beredskapsutryckning (tillkommer utryckningskostnad)
Verksamhet på ej bokad tid
Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum
Uppdatering av låstagg/nyckelkort kvällar och helger

500 kr
500 kr
500 kr
500 kr
1 000 kr
500 kr
500 kr
200 kr

Regler för avbokning av bokade tider
För att ge andra hyrestagare möjligheten att hyra tider så ska avbokning av tider som inte
kommer att användas ske så snart som möjligt.




Enstaka bokningar, matcher med mera måste avbokas senast en vecka (7 dagar) före
bokat tillfälle. Vid senare avbokning debiteras full avgift.
Arrangemang (heldag eller längre) måste avbokas senast 14 dagar före. Vid senare
avbokning debiteras full avgift.
Avbokning av stående säsongsbokningar (hel säsong höst-vår). Vårterminen måste
avbokas före 31/12, höstterminen måste avbokas före 1/8 för avgiftsbefrielse.
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Prioritering vid säsongsbokningar
Efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar är stor och ibland är det flera hyrestagare som
vill boka samma tid i samma lokal. Därför finns det riktlinjer för säsongsbokningar.
Prioriteringen ser ut enligt följande för kommunens samtliga idrottslokaler förutom
Lindesberg Arena som har en egen prioriteringslista för säsongsbokningar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lindesbergs kommun.
Evenemang, tävling, matcher för inomhusidrott.
Träning för traditionella inomhusidrotter för barn och ungdom (16.00–19.00).
Träning för traditionella inomhusidrotter för seniorer (19.00–22.00).
Övriga föreningars ungdomsverksamhet.
Övriga föreningars seniorverksamhet.
Privatpersoner, personalföreningar, oorganiserade grupper, företag och organisationer
med säte i Lindesbergs kommun.
8. Övriga hyrestagare som inte har säte i Lindesbergs kommun.
Tider ska fördelas jämt mellan flickor och pojkar. Som traditionell inomhusidrott räknas inte
bl.a. orientering, fotboll eller friidrott.

Prioritering för verksamhet som kan avbryta bokad tid
Det kan uppstå situationer då kommunen tvingas annullera en redan gjord bokning. Det kan
ske av följande orsaker
1.
2.
3.
4.
5.

Reperationer, underhåll eller skador i lokalen.
Evenemang anordnade av Lindesbergs kommun.
Tävlingar, matcher och träning för elitverksamhet.
Övriga tävlingar, matcher, arrangemang och events.
Något av ovanstående som påverkar bokningar i andra idrottslokaler.

Hyrestagare ansvarar själva för att hitta ersättningstider vid avbrott. Lindesbergs kommun
ersätter inte hyrestagare ekonomiskt som får en högre kostnad för andra idrottslokaler under
ett avbrott.
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