
  

 
 
 

 
 

Dags för kalas! 
Till dig som bokat Sport och fritids gymnastiksal för barnkalas. 

 
De gymnastiksalar som hyrs ut till kalas i Nybro tätort är Hanemålaskolan och utanför 
tätorten är det Örsjö, Flerohopp, Orrefors och Alsterbro. 

I den mån det går med tanke på bokningar före och efter er tid så har ni 
tillträde 1 timme före kalaset för förberedelser samt lika mycket tid efteråt för 
att plocka ordning. Skulle det inte gå att få 1 timmes förberedelse- samt 
iordningställande tid så meddelar vi er detta. OBS! Ni debiteras inte denna 
extra tid utan enbart själva ”kalastiden”. 

Rent och fint 
Vi vill att ni lämnar lokalen ren och fin så att nästa kund kan nyttja den efter er. 
Det innebär att ni grovstädar: plockar bort och ställer ordning redskap/utrustning, 
torkar upp fläckar, sopar upp smulor och slänger skräp i papperskorgen. Ta gärna 
en extra titt i omklädningsrummen så de ser ok ut och att ni inte glömt något. 
 
Hanemålaskolan: städvagn ställs fram i korridoren utanför gymnastiksalen. I alla de andra 
hallarna så måste man ta med städmaterial själv. 
 
Redskap och utrustning i lokalen 
Om ni vill låna eller har frågor gällande vad det finns för redskap och utrustning 
att tillgå i lokalen så kontakta Sport och fritid. 
Observera att det är förbjudet att göra knutar på repen i samtliga hallar. 
 

- Hanemålaskolan: Kontakta sport och fritid för att kvittera ut förrådsnyckel. 
- I de andra hallarna så får man använda de redskap som finns i olåsta utrymmen. 

 
Inpassering  
Hanemålaskolan, Orrefors och Alsterbro ser Sport och fritid till att det är upplåst 
åt er.  
Örsjö och Flerohopp får ni kontakta sport och fritid för att kvittera ut nyckel och 
tagg. 
 
Trivselregler 
Du som bokar ska följa de beslutade trivselreglerna för bokning och användning av sport- och 
fritidsanläggningar som hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
https://nybro.se/uppleva-gora/idrott-motion/sport-och-fritidsanlaggningar/boka-kommunala-
sport-och-fritidsanlaggningar/  
 

Hoppas ni får ett härligt och roligt kalas! 
 
//Sport och fritid, 0481-45321 fritid@nybro.se 


