
 
 
 
 
 

 
Fritid & Kultur 
 

 
-Förening/organisation är ansvarig för uthämtad nyckel/ tagg och att ordningsföreskrifterna följs 
- För privata är varje person ansvarig. 

ORDNINGSFÖRESKRIFTER 

1. Rökning förbjuden i alla utrymmen (även omklädningsrum och liknande.) 
2. Hallarna är endast till för träning – förtäring av mat och dryck – annat än ur privata 

vattenflaskor är inte tillåtet.  
3. Personer som inte tränar eller leder träning har inte tillträde till lokalen. Ledaren har ansvar för att detta 

upprätthålls.  
4. Vid inneträning ska inget onödigt spring i materialutrymmen, omklädningsrum, på 

läktare m. m. förekomma 

5. Vid inneträning måste samtliga tränande vara ombytta för inneträning. Skor ska vara rengjorda 
och avsedda för inneträning. Inga svarta sulor är tillåtna. Redskap som kan skada lokalen får 
inte användas. 

6. Ingen träning i hallen får bedrivas utan närvaro av ansvarig ledare. Om ledare inte finns ska 
träningen ställas in. 

7. Om omklädningsrummen enbart hyrs i samband med uteträning får inte gymnastikhallen eller 
andra utrymmen tas i bruk. Efter uteträning får tränande inte besöka omklädningsrummen 
förrän skorna är ordentligt rengjorda. 

8. Omklädningsrummen disponeras 15 minuter före och 15 minuter efter träning. 
9. Vid användande av lokalens redskap ska dessa återställas på avsedd plats. 
10. Lämna lokalen i den ordning ni själv vill finna den i, när ni kommer för att t räna. 

Använd träningstidens sista minuter för att ställa i ordning efter er. 
11. Dörrarna till hallarna låses upp och låses med erhållen tagg eller nyckel.  

Dörren får inte stå olåst utan bevakning och endast de som ska träna får komma in. Tränaren ska kontrollera att inga 
obehöriga finns kvar i lokalerna efteråt. Förening/privatperson kan bli ersättningsskyldig om skadegörelse eller skada 
 
sker på grund av avvikelse från denna regel.  

12. Ej nyttjade tider avbokas hos Fritid och Kultur. 

13. Bänkar får ej staplas på varandra.  

14. Tillbud som sker eller en händelse som bedöms utgöra en risk för tillbud under nyttjande av lokalen 

ska snarast anmälas till Fritid och kultur. 

 
 
 

Anmäl snarast till Älvsbyns Fastigheter eller till Fritid och kultur när skada skett eller något fel uppstått. 

Älvsbyns Fastigheter: 0929-723 40 (efter kontorstid 0929-723 77) 

Fritid och kultur: 072-5216300 eller e-post: fok@alvsbyn.se 
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