LOKALANSÖKAN
Ansökan lämnas eller skickas till skolexpeditionen
eller administratören på den skola där du vill hyra
lokal.

Information
Förening eller sammanhang

Hur många personer kommer att delta?

I vilken skola vill du hyra lokal?

Vilken typ av lokal vill du hyra? Ange också grupp.

Datum för uthyrning

Under vilken tid vill du hyra (klockslag)?

Vilken typ av verksamhet kommer att ske i lokalen?

Hur många gånger vill du hyra?

Kontaktperson

Telefon eller mobil

Organisationsnummer eller personnummer
Fakturaadress

Ja

Nej

Datum

Allmänna villkor
•
•
•
•

•
•
•

Ansök på fastställt formulär, som finns på webbsidan
Kort eller nyckel till lås hämtas hos vaktmästaren..
Ansvarig person ansvarar för att skyddsföreskrifterna följs. Se nedan.
Den som hyr ska vara aktsam om lokalen och dess inventarier. Det åligger ansvarig att innan lokalen
lämnas, kontrollera att lampor är släckta, dörrar låsta, fönster stängs och möblerna står på plats och att
lokalen lämnas som då den togs i bruk, om tidigare ej efterföljs, debiteras kostnad för städning.
Glöm ej städa toaletterna!!!
Uppkomna skador ska omedelbart rapporteras till rektor eller vaktmästare och ersättas.
Den som använder lokalen ansvarar även för anskaffning av ev. materiel som behövs.
Rökning är förbjudet inom skolans område!

OBS! Extra viktigt!
• Vid brand är kursledare/handledare ansvarig för att skolan utryms.
• Om IT-utrusning skall användas, måste särskild överenskommelse ske med ansvarig rektor.
• Inbrottsskydd/larm, måste beaktas noga! Rektor avgör om lokal kan hyras ut.
• Uppfylls inte ovanstående villkor, avstängs hyresgästen.
Skyddsföreskrifter:
• Antalet personer i lokalen får ej överskrida räddningstjänstens normer.
• Hyrestagaren skall ta reda på var brandsläckaren finns och hur den används.
• Kommunen friskriver sig från allt ansvar om hyrestagaren inte uppfyller hyresvillkoren.
• Entrédörrarna får ej låsas under offentliga föreställningar och utrymningsvägar får ej blockeras.
• OBS! Tänk på ljudnivån vid musikevenemang.
• Hyresvärden ansvar ej för förvaring av materiel eller ev. uppkommen skada.
• Hyrestagaren ansvarar för att ljudnivån i hyrda lokaler inte överstiger Socialstyrelsens
riktvärden och rekommendationer.

Undertecknad har tagit del av informationen och ansvarar för att villkor och skyddsföreskrifter följs.
Datum och underskrift
Datum

Underskrift sökande

Beviljas
Datum

Avslås
Underskrift rektor

I Tidaholms kommun ska varje behandling av personuppgifter ske enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi
skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder samt att du kan kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi
behandlar om dig. Mer information om hur Tidaholms kommun behandlar dina personuppgifter finns på vår webbplats,
tidaholm.se/personuppgifter.

TAXOR FÖR UTHYRNING AV LOKALER
Gäller för skolorna i Ekedalen, Forsen, Fröjered, Hökensås Valstad samt Rudbecksgymnasiet
Grupp

1

Barn- och ungdomsverksamhet

Grupp

2

Studieförbund, övriga föreningar, privatpersoner, uthyrning inom kommunen

Grupp

3

Utom kommunen, affärsföretag

Taxa – kostnad för att hyra lokal på någon av grundskolorna
Lokal

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Samlingssal – Aula

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

Miniaulan - Forsen

100 kr/tim

200 kr/tim

400 kr/tim

2 A Matsal (ej kök)

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

2 B Samlingssal och matsal

100 kr/tim

200 kr/tim

300 kr/tim

1

3

Gymnastiksal/omklädningsrum

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

4

Klassrum:
Hyrs ut efter särskild
överenskommelse med rektor.

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

Gäller för lokalerna på Rudbecksgymnasiet
Lokal

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

5

Hemkunskapssal

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

6

Klassrum

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

7

Datorsal

50 kr/tim

100 kr/tim

200 kr/tim

Övriga gymnastikssalar och omklädningsrum:
Se taxa för idrottshallar, utfärdade av Kultur- och fritidsförvaltningen.
Information om taxa finns på www.tidaholm.se, under Uppleva & Göra.

Skriv ut

Återställ

