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Antagen av kommunfullmäktige 1997-12-16, § 153. 

Reviderad senast: Kommunfullmäktige 2012-06-13, § 117 



Fördelningsprinciper för uthyrning av lokaler 

Halltider tilldelas utifrån följande principer i den ordning de prioriteras. 

1. 	 Idrottslig och kulturell verksamhet bereds halltid före annan verksamhet. 
2. Bidragsberättigade föreningar registrerade i Nora kommun bereds halltid 
före övriga icke bidragsberättigade föreningar. 
3. Tävlingsarrangemang sanktionerade av distrikts- och specialförbund bereds 
halltid före träningsverksamhet Tävlingar, fredag-söndag, bryter också 
bokad träning om tävlingen bokas senast 14 dagar före tävlingstillfället. 
4. 	 Föreningar bereds halltid före enskild utövare. 
5. 	 Inomhusidrotter och säsongberoende verksamhet bereds halltid före 

utomhusidrotter. 
6. 	 Barn- och ungdomsverksamhet bereds halltid före vuxnas aktiviteter. 
7. 	 Många utövare per verksamhetstillfälle bereds halltid före verksamheter 

med få utövare. 
8. 	 Fördelningen av lokaler skall ske utifrån ett jämställdhetsperspektiv så att 

ingen diskrimineras p g a kön. 

Bokningar 

Norabostäder, bokningsansvarig, telefon: 0587-81 O 44 

Räddningscentralen, telefon: 0587-811 12, 0587-811 11 

Samlingssalen Tullbackagården, telefon: 0587-811 87 

Biblioteket: telefon: 0587-812 90, 0587-812 94 

Samlingssalen Hagbyängar, telefon: 0587-81 O 71 



REGLER FÖR UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER 

Uthyrning med avgift 

§ 1 	 Kommunens lokaler enligt bilaga hyrs ut till kommunens kulturella, fackliga, politiska, 
kyrkliga och ideella organisationer samt ekonomiska föreningar enligt fastställd taxa. 

Uthyrning utan avgift 

§ 2 	 Kommunens lokaler ställs avgiftsfritt till förfogande för interna kommunala verksamheter 
såsom nämnder/styrelser, förvaltningar, verksamma fackliga organisationer och 
personalförening. 

§ 3 	 Kommunens sammanträdeslokaler upplåts kostnadsfritt endast till de som nämns i § 2. 

§ 4 	 Kommunens lokaler, med undantag för datasalarna och sammanträdeslokalerna, ställs 
kostnadsfritt till förfogande för elev- och föräldraorganisationer. 

Uthyrning till privatpersoner och företag 

§ 5 	 Kommunens idrottslokaler hyrs även ut till privatpersoner och företag 

Bokningsrutiner 

§ 6 Kommunens sammanträdesrum bokas via kommunens interna bokningssystem. Samlings
salarna på Tullbackagården, biblioteket, Hagbyängar samt räddningscentralen bokas hos 
respektive lokalansvarig. 

§ 7 övriga lokaler enligt sidan två, bokas via kommunens bokningscentral på Norabostäder. 

§ 8 Om lokal ej nyttjas på beställd tid måste den avbokas senast två arbetsdagar innan, i 
annat fall tas en avgift ut på 250 kronor. 

§ 9 Kostnaderna för lokalhyra debiteras en gång per halvår. 

§ 1 O Ansvarig kontaktperson skall underteckna en bokningsbekräftelse som bevis på att man 
tagit del av de regler som gäller. 

Tolkning av reglerna 

§ 11 	 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa regler avgörs av kommunstyrelsen .. 



Lokal- och arenahyror för kommunala lokaler och anläggningar 
Anges inget annat avses timhyra. 


Förening Ungdom =tom 20 år. 

Förening Senior= from 21 år. 


Lokaler 

Biblioteket 
Sammanträdesrummet 
Utställningssalen 

Teaterbiografen 
Biografverksamhet 
övriga arrangemang 

Tullbacken 
Samlingssalen 

Karlsängsskolan 
Ensemblesal/aula 
Biblioteket 
Klassrum 
Teckningssal 
Slöjdsalar 
Hemkunskapssal 
Musiksal 
Cafeteria med kök 
Danssal 

Övriga skolor 
Klassrum 
övningssalar Järntorg 
övningsalar Övriga 

Slöjdsalar 

Aula, Järntorgsskolan 

Idrottshallar 
ldrottshuset, hel sal 
ldrottshuset, halv sal 
Järntorgsskolans idrottshall 
Omklädnadsrum 

Gymnastiksalar 
Gyttorp 
As 
Järnboås 20x11 
Lärkesskolan 

Fotbollsplaner 
Ängarna 4 planer. Pris p plan 
Omklädnadsrum 
Nitrovallen Gyttorp 

Norvalla lP 
Bollplan 

Omklädnadsrum med bastu 
Simhallen 
4 banor per timme 

Inga avgifter. Aktivitetstödsber sammank =Förening ungdom 

Ant pers Förening 
Seniorer 

Enskilda 

Privatpers 

Fr annan k: n Kommentar 

15 
80 

150 
350 

150 
350 

300 
700 

per tillfälle 
per tillfälle 

240 Lö-sön 400 
240 400 400 800 per tillfälle 

75 25 40 40 

150 1000 1000 1000 per tillfälle 
20 500 500 500 per tillfälle 
25 300 300 300 per tillfälle 
24 300 300 300 per tillfälle 
15 300 300 300 per tillfälle 
16 500 500 500 per tillfälle 
20 500 500 500 per tillfälle 
40 300 300 300 per tillfälle 
16 700 1000 1000 per tillfälle 

25 
8 300 300 300 per tillfälle 

15 300 300 300 per tillfälle 
15 300 300 300 per tillfälle 

300 300 300 per tillfälle 

100 per tillfälle 

Mått ca 
40x20 100 150 300 
20x20 80 100 250 
28x12 80 100 250 

50 50 

20x10 80 100 200 
20x11 80 100 200 
20x11 80 100 200 
18x11 80 100 200 

100x60 100 150 250 
50 50 100 

100x60 100 150 250 

100x60 100 150 250 

50 50 100 

200 400 1500 



Antalet platser är beräknade efter hur många som får plats vid bord, t ex vid sammanträde eller 
middag. 

AV-utrustning kan ordnas efter förfrågan. Utrustningen är t ex OH, blädderblock, dia-projektor, TV, video. 



Ordningsföreskrifter för bokningsbara lokaler i Nora kommun. 

1. 	 Ansvarig ledare, skall alltid finnas närvarande och lämnar lokalen sist. 

2. 	 Vanliga uteskor används INTE på samtliga idrottsgolv i kommunen. 
Idrottsskor som har sulor som färgar av sig används inte heller. 

3. 	 Sk handbollsklister eller motsvarande används INTE i samtliga gymnastik och idrottshallar. 

4. 	 Fotboll och spel med klubbor är endast tillåtet om utrustningen är avsedd för inomhusbruk. 

5. 	 Den ansvarige ledaren tillser att använd och framtagen materiel, egen eller anläggningens, (plintar 
och mattor mm) återställes på för materielen avsedd förvaringsplatsplats. 

6. 	 Det råder rök- drog- och alkoholförbud i kommunens anläggningar och i dess närområde. 

7. 	 Inträffad fastighetsskada eller skada på materielen skall omedelbart anmälas (sk skadeanmälan) i 
härför avsedda lådor i respektive idrottshall/gymnastiksal eller till bokningsansvarig på Norabostäder. 
Om det uppstår akuta problem med anläggningen ska fastighetsjouren snarast meddelas. 
Telefonummer xxxxxxeller se anslag i idrottsanläggningen. 

8. 	 Förening/lokalförhyrare är skyldig att ersätta eventuell uppkommen skada på materiel, annan 
utrustning och fastigheten. Normalt slitage ingår i lokalhyran .. 

9. 	 Bokad lokaltid skall respekteras. Annan förening eller lokalförhyrare står på tur och vill utnyttja hela 
sin tid. Tid för omklädnad ligger utanför de bokade halltiden. 

1O. 	 Lokaler inkl omklädnadsrum skalllämnas i god ordning och grovstädningen ingår i 
föreningens/lokalförhyrarens åtaganden. 

11. 	 Förening/hyrestagare som disponerar lokalen sista timmen, är dessutom skyldig att tillse att: 
vattenkranarna är stängda 
fönstren är stängda 
ljuset är släckt 
ingen person är kvar i lokalen 
ytterdörren är stängd och låst 

12. 	 Motortrafik inom skolors områden är inte tillåten. Trafikanter hänvisas till befintliga parkringsplatser. 

13. 	 Det är absolut förbjudet att ställa upp ytterdörrar med dörrkil eller annat som håller dörrarna öppna. 
Tillträde till upplåtna lokaler sker med passertag eller nycklar och tillträde kan ske i god tid före bokad 
träningstid. 

Förening eller lokalförhyrare som inte följer dessa ordningsregler kan debiteras för extra kostnader 
och/eller fråntas sina möjligheter att få disponera lokalerna. 

Oaktsamhet 
Kommunfullmäktige har beslutat om avgifter i de fall där föreningar eller annan hyrestagare lämnar 
lokalerna eller anläggningar i dåligt skick: 

Utrustning/material som ej är återställd 500 kr 

Ej stängda fönster 500 kr 

Ej låst ytterdörr 500 kr 

Larmutryckning (tillkommer utryckningskostnad) 500 kr 

Beredskapsutryckning 1 000 kr 

Verksamhet på ej bokad tid 500 kr 

Ej grovstädade lokaler/omklädningsrum 500 kr 

Uppdatering av låstag/nyckelkort kvällar och helger 200 kr 

Material som förstörs av oaktsamhet Debiteras 



