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Trivselregler vid bokning och användning av sport- och fritidsanläggningar 
som hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen 

1. Ledare/bokningsansvarig ska se till att alla deltagare känner till och följer gällande trivselregler. 

 

2. Anläggningarna får endast användas för den verksamhet och under de tider som framgår av bokningsbeskedet. 

 

3. Bokningen får inte utan sport- och fritidsverksamhetens godkännande överlåtas till någon annan. 

 

4. Rökning och nyttjande av alkohol och droger är inte tillåten i anläggningarna. För Arenahyllan och gamla Vip:en 

i Liljas Arena är alkohol tillåtet under förutsättning att det finns serveringstillstånd, se vidare punkt 5 nedan. 

 

5. Det är hyresgästens ansvar att själv inhämta och följa nödvändiga myndighetstillstånd. Till exempel krävs 

serveringstillstånd om alkohol serveras mot betalning samt tillstånd från polisen om arrangemanget är att räkna 

som en offentlig tillställning. Serveringstillstånd söks från kommunens alkoholhandläggare. För mer information 

se Nybro kommuns hemsida http://nybro.se/arbete-naringsliv/service-for-foretagare/serveringstillstand/ 

respektive polisens webbplats https://polisen.se/Service/Tillstand/Offentlig-tillstallning/. 

 

6. Djur får inte vistas i inomhusanläggningarna. 

 

7. Dörrar och fönster får inte lämnas olåsta, uppställda eller blockerade. 

 

8. Levande ljus är inte tillåtet i anläggningarna, undantag Arenahyllan, Gamla Vip:en i Liljas Arena samt i 

simhallen. 

 

9. Larm debiteras hyresgästen om denne förorsakat utryckning (vid falsklarm).  

 

10. Anläggningarna hyrs ut i befintligt skick och hyresgästen är skyldig att se till att god ordning upprätthålls.  

Om hyresgästen förorsakar extra städning av anläggningen debiteras hyresgästen för städkostnaden. 

 

11. Skor som färgar av sig på golvet eller ytterskor får inte användas i anläggningarna.  

 

12. Skador och åverkan på lösa eller fasta inventarier, som orsakats av hyresgästen, debiteras hyresgästen.  

 

13. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningarna. 

 

14. Hyresgäst som inte följer gällande regler eller rättar sig efter personalens tillsägelser, avvisas från anläggningen. 

 

15. Eventuella lokala ordningsföreskrifter som finns anslagna eller meddelats på annat sätt ska följas.  

 

16. För egen säkerhet, notera var släckutrustning och nödutgångar finns i anläggningen. 

 

 

 

 

 

 

 

Behöver du komma i kontakt med vaktmästare under din bokade tid? 

070-317 20 29 - vardagar 

070-655 50 71 - lördag och söndag (under den tid det är verksamhet i ishallen) 
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