Ordningsregler för uthyrningsbara lokaler i Vingåkers kommun
1. Hyresgästen har tillträde till lokalen enligt bokad tid.
2. Lokalen får inte bevistas utan att ansvarig person är närvarande. Det är den ansvariges
skyldighet att allt är i ordning och att alla redskap finns på sina platser när hyrningstiden
är slut.
3. Ansvarig person skall ovillkorligen vara kvar i lokalerna tills alla personer avlägsnat sig.
4. Ljudanläggningen och ridåvägg får endast skötas av ansvarig person.
5. Tänk på miljö – vi ansvarar alla för att vara sparsam med förbrukningen av ström och
vatten. Släck lamporna efter dig i omklädningsrum, duschrum och toaletter efter
användandet.
6. Du får inte ha på dig uteskor i sporthallarna eller i duschutrymmen. Tänk på att ha rena
gymnastikskor som inte smutsar ner eller som färgar av sig på golvet.
7. Omklädningsrum får inte uppehållas mer än en halvtimme före eller efter bokad tid.
8. Inga skor inne i duschrummet. Torka av dig i duschrummet, inte i omklädningsrum.
9. Allt användande av venetianskt terpentin, harts, klister eller liknande medel är förbjudet.
10. Rökning är inte tillåtet inomhus.
11. Skolans material t ex bollar, rackets med mera förvaras i låsta utrymmen och får inte
användas av föreningar eller privatpersoner som hyr sporthallarna.
12. Vingåkers kommun och Vingåkers Hem AB tar inte ansvar för borttappade värdesaker.
Förvara dina värdesaker under uppsikt!
13. Förening eller enskild person som inte följer dessa ordningsföreskrifter eller åtlyder
personalens tillsägelser kan avstängas.
14. Om du inte kommer in i din lokal kan du ringa journumret till Vingåkers Hem AB på
010-470 57 84. Observera att en avgift debiteras om det visar sig vara handhavande
fel.
Missbruk i lokaler och av teknik eller brott mot uppsatta regler kan leda till avstängning och att
du eller din förening blir ersättningsskyldig.

Städning
•
•
•

Vid helgevenemang skall lokal städas av hyresgäst.
Du som hyresgäst ansvarar alltid för att plocka undan efter dig och lämna hallen/salen i
snyggt skick.
Om lokalen inte är städad och vår lokalvårdare får extra städning på grund av
evenemanget så kommer hyresgäst att debiteras.
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