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Hyror och riktlinjer i kommunalägda
anläggningar
Allmänna bestämmelser
Övriga föreningar, företag, privatpersoner debiteras hyra för varje
nyttjandetillfälle.
Humanistiska nämnden äger rätt att utöver hyra debitera för
extrakostnader som uppstår om organisationer uppenbart missbrukar
bestämmelserna eller bokar lokal men ej nyttjar lokalen för avsett ändamål.
Vid anläggningar och lokalers upplåtande för publika arrangemang av
idrottslig, kulturell ( större nationella eller internationella) eller allmän
fritidskaraktär där kommunen genom medarrangemang eller annan
samverkan vill medverka till arrangemangets genomförande, kan efter
beslut hyreskontraktet reduceras eller helt avskrivas.

Dopingfria lokaler
Användning och förmedling av dopingpreparat är förbjudet i kommunens
anläggningar och lokaler.
För ungdomsarrangemang som riktar sig mot åldersgruppen under
18 år skall arrangemanget vara drogfria i kommunens lokaler.

Specialarrangemang ( entrébelagda)
Uppträdanden, kabaréer, mässor, revyer och dylikt.
Separata uppgörelser tecknas mellan förhyrare och Humanistiska nämndens
Fritidsenhet.

Övernattning i skollokaler
Efter samråd med ÅFA och brandmyndigheten.

Separata uppgörelser tecknas mellan förhyrare och Humanistiska kontoret.
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Villkor och regler vid uthyrning av idrotts- och
fritidsanläggningar samt skollokaler
Allmänna villkor
Bokning av lokal ska ske av myndig person eller av förening
bemyndigad person.
Föreningen skall respektera varandras tider, man går inte in i
hallen/planen före den egna föreningens bokade tid.
Uteskor är förbjudna i sporthallar och gymnastiksalar, enbart skor med ljus
sula är tillåten.
Kommunen ansvarar ej för förekomna tillhörigheter eller värdesaker.
Det åligger hyresgästen att efter utförda aktiviteter tillse att lokalerna
utryms i rätt tid, att framplockat material återställes.
Ledaren för gruppen skall lämna lokalen sist.
För kvällens sista hyresgäster gäller dessutom att belysningen
släcks och att kranar, fönster och dörrar stängs.
Vid ommöblering skall lokalen återställas i ursprungligt skick.
Skador eller fel på fastighet, utrustning eller inventarier skall
snarast möjligt anmälas till vaktmästaren för respektive anläggning.
Hyresgästen är ansvarig för att samtliga deltagare äger kännedom
om bestämmelserna för anläggningen och för att dessa åtföljs.
Hyresgäst som använder lokal skall efter användandet se till att
lokalen/lokalerna städas. Ledarens ansvar.
Vid förhyrning skall kontakt tas
med berörd personal angående deras regler runt berörd lokal.
Hyresgäst som ej följer dessa bestämmelser eller tjänstgörande personals
anvisningar kan avstängas från vidare abonnemang och det givna
tillståndet anses förverkat.
För att debitering inte ska ske måste avbeställning/avbokning vara gjord
senast 10 dagar före användningsdagen vid matcher om inte så debiteras
föreningen dubbla timkostnaden.
Vid turneringar och arrangemang 30 dagar före, om inte debiteras
föreningen 1000 kr/dag om inte annat skriftligen avtalas. Gäller sporthallar
och övriga lokaler.
FRITIDSENHETEN
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Riktlinjer vid fördelning av tider i idrottshallar
och gymnastiksalar
Allmänt
Lokalerna är bokningsbara

Måndag- Fredag
Lördag- Söndag

08:00-22:00
08:00-22:00

Lokalerna är ej bokningsbara

Jul och nyårshelger.
Sporthallen Fränsta

Måndag- Fredag
Lördag- Söndag

Minervahallen Ånge

Måndag- Fredag
Lördag- Söndag

16:00-22:00
08:00-22:00

16:00-22:00
08:00-22:00

Lokalerna är bokningsbara under höst och vårtermin Ingen bokning under
jul och sommarlov, röda dagar och afton före röd dag.
Bobergsgymnasiets gymnastiksal Ånge
Måndag-Fredag
16:00-22:00
Lokalerna är bokningsbara under höst och vårtermin. Ingen bokning under
jul och sommarlov, röda dagar och afton före röd dag.
Den disponibla tiden fördelas enligt följande prioritering:

1.

Bidragsberättigade föreningar har förtur framför övriga
förhyrare.

2.

Motionsföreningar.

3.

Föreningar som bedriver utomhusidrott har företräde till
utomhusanläggning (Idrottsplats ) vid fördelning
av tider vår och sommar.
Förening som bedriver inomhusidrott (Hallar) har företräde
under fördelning av tider höst och vinter.
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Dessutom gäller följande inbördes prioritering:

A.

Ungdomsverksamhet

B.

Seriespel, lägerverksamhet och cuper kopplade till
Sportboendet

C.

Särskilda skäl

Seriespel och arrangemang

Vad gäller tillfälliga arrangemang så skall dessa vara planerade i samband
med ansökan om tider i hallar för att prioriteras före seriematcher eller andra
abonnemang.
Matcher i seriespel lämnas in så fort förbundet lagt Serieprogrammet.
I första hand skall seriespel förläggas på anvisad helgtid men om särskilda
skäl föreligger, kan förbundsarrangerat seriespel läggas på annan tid.

Ansökan

Skriftlig ansökan inför terminsstart på varje hall, därefter hålls
fördelningsmöte där tiderna fördelas. 1 representant från varje förening.
Strötider

Obokade tider bokas under termin av respektive förhyrare.
Bokning av lokal på Internet

Bokningsförfrågan kan skickas via INTERBOOK https://ange.interbook.se
länkat från Ånge kommuns hemsida.
OBS!
Bokningen är inte giltig förrän bokningsbekräftelsen är skickad
förhyrarens E-post.
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Hyresdebiteringar fr o m 2018-01-01
Alternativ. 1

Ungdoms (upp till 20 år)- pensionärs- och förening för funktionshindrade.
Lägerverksamhet och cuper kopplade till Sportboendet som har positiv
inverkan på kommunens näringsliv.
Alternativ. 2

Övriga föreningar inom Ånge Kommun.
Alternativ. 3

Företag/privatpersoner/föreningar andra kommuner.
Priserna avser per timme.

Lag som spelar i serie för seniorer räknas som vuxen oavsett
ålder.
Skollokaler

Alt.1

Alt. 2

Alt.3

Klassrum
Bibliotek
Aulan Fränstaskolan

50:50:200:-

75:75:300:-

125:125:400:-

Ånge IP- Friidrott

Alt.1

Alt. 2

Alt. 3

Grus IP Ånge
Allmän yta

75:50:-

150:150:-

300:200:-

Gymnastiksalar

50:-

100

150:-

75:-

250:-

350:-

Sporthallar

Minervahallen Ånge och
Fränsta Sporthall
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Fränsta Sim och Sporthall
Priserna avser per timme.

Sporthallen
Simhallen

Vardagar
Söndag - och helgdag

Prislista
Bad

Alt.1

Alt. 2

Alt. 3

75:-

200:-

300:-

Alt.1

Alt.2

Alt.3

250,350,-

250:650,-

450:850:-

I badpriserna ingår bad i varmpoolen
Barn under 7 år och icke simkunniga barn endast i målsmans
sällskap.

Bad

Vuxen

Student +
Pensionär
25:200:140:350:1100:-

Enkel
Tiokort
Månadskort
3 Månadskort
Årskort
Familjebad

Barnkalas

30 :240:180:440:1400:1Vuxen +
Max 2 barn
(7-16år)
50:250:-/ tim

Gym

Vuxen

Enkel

40:-

Student +
Pensionär
40:-

Tiokort

320:-

260:-

Månadskort

200:-

160:-

3Månadskort

500:-

400:-

Årskort

1800:-

1440:-

Styrkehallen

250:/ tim

Hela lokalen

Bad & Gym

Vuxen

Månadskort

300:-

Student +
Pensionär
240:-

3 Månadskort

720:-

580:-

Årskort

2300:-

1850:-

Aqua Styrka
Enkel

40:-

Tiokort

320:-

Tiokort S+P

260:-
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7-16år
(Grundskola)
20:160:100:225:700:2 vuxna + 3
barn(7-16år)
80:-

0-6år
0;0:0:0:0:-

Spegelsalen

Priserna avser per timme.
Hela lokalen
Bordtennisbord

Alt.1

Alt.2

100:20:-

250:-

Ånge IP
Priserna avser per timme och i priset ingår vaktmästare.

Ishall Kastberghallen
Måndag- Fredag
Lördag- Söndag

Alt.1

Alt. 2

Alt.3

100:100:-

400:600:-.

600:800:-

Specialarrangemang (entrébelagda)

Uppträdanden, kabaréer, mässor, revyer och dylikt.
Separata uppgörelser (avtal) tecknas mellan den som vill hyra och
Humanistiska nämndens Fritidsenhet.

Konstgräsplan Ånge IP
Riktlinjer för fördelning av tider

•

Humanistiska nämndens bidragsberättigade ungdomsföreningar har
förtur framför övriga förhyrare.

•

För varje aktivitet ska det finnas en ansvarig ledare, minimiålder 18
år. Ledaren ansvarar för att givna ordningsföreskrifter följs samt för
ett gott uppträdande.

•

Bokade tider som inte nyttjas och som inte avbokats inom
föreskriven tid debiteras enligt normal taxa.

•

Humanistiska nämnden äger rätt att utöver hyra debitera för
extrakostnader som uppstår om förhyraren uppenbart missbrukar
hyresbestämmelser eller gör åverkan på anläggningen.

•

Matchtider på vardagar skall om möjligt läggas på den egna
träningstiden.

•

Seriespel, lägerverksamhet, cuper, Distriktsmästerskap och Svenska
Cupen (arrangemang från SFF) har förtur vid fördelning av tider.
Bokning ska ske minst 14 dagar innan.
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•

Om lag inte kan komma överens är det i sista hand Medelpads
Fotbollförbunds prioriteringslista gällande tränings- och matchtider
på gräsplaner som gäller.

Hyra Konstgräsplan
Kategori. 1
1.

Humanistiska nämndens bidragsberättigande ungdoms- och
föreningar för funktionshindrade.

2.

Kommunens egna förvaltningar, skola, barnomsorg och
ungdomsgårdar.

Kategori. 2
3.

Lägerverksamhet kopplade till Sportboendet, som har positiv
inverkan på kommunens näringsliv.

4.

Företag, privatperson, föreningar från andra kommuner.

OBS!
Bokningen är inte giltig förrän bokningsbekräftelsen är skickad till
förhyrarens e-post.
Strötiderna bokas i INTERBOOK https://ange.interbook.se/
länk finns från Ånge kommuns hemsida. http://www.ange.se/
Bokningsförfrågan behandlas vardagar under kontorstid.
Tider för matcher, arrangemang och bokning av regelbundna tider
kontakta vaktmästare vardagar 14.00-15.00 070-329 76 05
Öppethållande period
Vecka 10-43

Måndag- Fredag
Lördag- Söndag

08:00-22:00
08:00-22.00

Konstgräsplanen kan även bokas som halvplan – debiteras med halv
taxa.
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Prissättning vid uthyrning av konstgräsplan
Föreningar Ånge. Kategori 1
Ungdom t o m 20 år
Ungdom t o m 20 år

Träning Matcher Vecka
x
10 - 19
x
20 - 43

Ungdom t o m 20år
Ungdom t o m 20år
Senior
Senior

x
x

10 - 19
20 - 43

100:- Uppvärmd plan
100:-

10 - 19
20 - 43

250:-/150:- Uppvärmd plan
100:-

10 - 19
20 - 43

300:-/150:- Uppvärmd plan
100:-

Träning Matcher Vecka
x
10 - 19
x
20 - 43

Pris kr/tim
850:-/650:- Uppvärmd plan
600:-/500:-

x
x

Senior
Senior

x
x

Externa: Kategori 2
Externa
Externa

Pris kr/tim
100:- Uppvärmd plan
100:-

Externa

x

10 - 19
20 - 43

1000:-/800:- Uppvärmd plan
800:-/700_

För att debitering inte ska ske måste avbeställning/avbokning vara gjord
senast 10 dagar före användningsdagen vid matcher om inte så debiteras
föreningen dubbla timkostnaden.
Vid turneringar och arrangemang 30 dagar före, om inte debiteras
föreningen 4000 kr/dag om inte annat skriftligen avtalas.

Allmänt om avgifter
•
•
•
•
•
•
•

Avgifter för lokaler och anläggningar beräknas per timme, dag eller
tillfälle.
Hyresobjekten indelas i olika priskategorier.
Förhyrarna indelas i ungdom, vuxna och privata.
Ungdom - Verksamhet för barn och ungdom till och med 20 år. (Alla
deltagare)
Vuxna - Vuxenverksamhet i bidragsberättigade föreningar.
Privata - Verksamhet i övriga föreningar samt företag och
privatpersoner.
Lag som spelar i serie för seniorer räknas som vuxen oavsett
ålder.

Prioritering vid fördelning av tider
Vid prioritering gäller följande:
• Bidragsberättigad föreningsverksamhet.
• Ungdomsverksamhet före vuxenverksamhet.
• Tävlingsarrangemang inom elitidrott före breddidrott och motion.
• Stora icke idrottsarrangemang före den normala verksamheten.
• Säsongsberoende verksamhet före åretruntverksamhet.
• Många utövare framför få.
• Familjeinriktade verksamheter före individinriktad

• Om lag inte kan komma överens är det i sista hand Medelpads Fotbollförbunds
prioriteringslista gällande tränings- och matchtider på gräsplaner som gäller.
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