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PRINCIPER FÖR BOKNING AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I
LEMLAND

Säsongsbokningar – stående tider
A. Inomhusanläggningar
Mellan 8.00-15.00 måndag till fredag under skolterminen har kommunens ordinarie
skolverksamhet bokningsföreträde. Höst- och vårsäsongens tider bokas i slutet av maj.
Fritidsförvaltningen meddelar årligen exakt datum för inlämnade av säsongsbokningar.
B. Utomhusanläggningar
Sandplan Bengtsböle: Höstsäsongens tider bokas senast 1 september och vinter-/vårsäsongens
tider bokas senast 1 december.
Gräsplan Bengtsböle: Bokas senast sista februari.
Vid fördelning beaktas:
1. Hemortsförening
 Barn- och ungdomsverksamhet
 Vuxen- och motionsverksamhet
2. Övriga organisationer i kommunen
3. Övriga
I övrigt gäller att:
 Barn och ungdomar bör i första hand tilldelas de tidigare kvällstiderna och vuxna
grupper de senare tiderna.
 Vid fördelning av tider eftersträvas rättvisa mellan män och kvinnor och olika idrotter.
 Fördelningen av tider utgår från idrottens/föreningens aktivitet.
 Fritidsförvaltningen bör eftersträva kompromisser och lösningar för att så många
föreningar och organisationer som möjligt tilldelas tid för sin fritidsverksamhet.
 Inom ramen av den bokade tiden skall utrymmet iordningställas och redskap eller
andra anordningar tas ner, bäras ut o.s.v.
Avbokning
Stående träningstider debiteras till det datum som framgår av bokningsbekräftelsen. Sista
datum för bekräftande av tilldelade tider meddelas av fritidskansliet inför varje säsong.
Enstaka avbokning av stående tid kan göras men skall då göras senast två veckor före, senare
avbokning debiteras till fullt pris. Stående tid som inte utnyttjats tre gånger i följd kan tilldelas
annan hyresgäst.
Fritidsförvaltningen kan annullera bokad tid p.g.a. tävling/match, annat tillfälligt arrangemang
två veckor före. P.g.a. oförutsedda händelser som t.ex. reparations- och underhållsarbeten, kan
bokad tid annulleras med kort varsel.
Kund med obetalda hyror kan lämnas obeaktad vid fördelning av tider och/eller den stående
tiden kan sägas upp utan uppsägningstid.
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Engångsbokningar – arrangemang
1. Fritidsförvaltningen eftersträvar att ta emot bokningar och möjliggöra
genomförande av olika idrotts- och andra evenemang, vilka anläggningarna är
lämpade för och är praktiskt genomförbara.
2. Bokning bör göras i god tid för att ges möjlighet till förtur framom
säsongsbokningar.
3. Vid flera bokningar samtidigt i samma anläggning gäller att den som först bokat
tilldelas tid.
4. Avbokning av engångsbokning/arrangemang skall ske senast två veckor före,
annars erläggs avgift för bokad tid.
5. Vid oklarheter angående bokningar och avbokningar gäller i första hand det som
skriftligen finns att tillgå.
6. Vid oklara/svåra fall kan bokning föras till fritidsnämnden för avgörande.
7. Vid oförutsedd händelse (force majure) kan både kunden och fritidsförvaltningen
annullera den bokade tiden utan eller med kort varsel.
8. Fritidsförvaltningen och kunden bör eftersträva att större enskilda arrangemang
kan erhålla redan bokad tid om så skulle vara nödvändigt.
9. Fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att i undantagsfall senast 2 månader i
förväg annullera bokad tid p.g.a. ett annat större enskilt arrangemang utifall att
frågan inte kan lösas i samförstånd med kunden.
10. Bokning från kund med obetalda hyror behöver ej tas emot.

