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Abonnemang i gymnastiksalar 2022-2023
Abonnemangen avser tiden 2022-08-15 – 2023-05-31 med stängt för juluppehåll
under tiden 2022-12-24 - 2023-01-08.
Tag (nyckel)
Tag till bokad lokal kvitteras ut på Fritidskontoret, Kommunhuset, Torget 5. Vi har
öppet måndag-fredag kl 8-16 (lunchstängt kl 12-13). Tag till Leksandshallen kvitteras
ut på Leksandshallen. Tag ska återlämnas så snart abonnemanget har upphört.
Observera! De taggar ni har från föregående säsong är avaktiverade och
behöver aktiveras igen för att fungera. Meddela oss vilket/vilka nummer
det gäller.
Taxa
Alla träningstider som ni bokat för 2022-2023 debiteras för närvarande med
150 kronor/timme för föreningar och 270 kronor/timme för privatpersoner. Bokad
tid gäller för debiteringsunderlag. Avbokningar i efterhand godkänns inte. Vid
matcher, cuper och arrangemang gäller annan taxa.
Öppning och stängning
Öppning och stängning av samtliga lokaler, Leksandshallen undantagen, ombesörjs
av gruppledaren.
Larm
Larm finns i de flesta skolor och det är du/föreningen som är ansvarig för att ni vet
hur larmet hanteras. Vid ett eventuellt larm är det ni som står för eventuella
kostnader i samband med utryckning.
Regler
För att god ordning ska kunna upprätthållas är det ett krav att alla ledare får
information om vilka regler som gäller. Det ska alltid finnas en ledare kvar till dess
att sista deltagaren lämnat lokalen. Ledarens uppgift är att kolla att allt material är
återställt till sin rätta plats samt att se till att lokaler och omklädningsrum är
grovstädade.
Viktigt är att inga nödutgångar är blockerade under pågående verksamhet samt att
alla är informerade om var släckutrustning finns.
Vid händelse av brand ska lokalerna utrymmas och släckning påbörjas.
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Bland ordningsreglerna ska nedanstående punkter särskilt beaktas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

abonnemangstiden får inte överlåtas till annan och det är viktigt att alla
lämnar lokalen på utsatt tid så att nästa gäst får tillgång till lokalen
vid särskilda arrangemang kan abonnemanget brytas
hyresgästen ska själv alltid grovstäda efter sig
dörrar får inte stå uppställda under träningstiden, tjuvar och kylan kan ställa
till problem
se till att alla fönster och dörrar är stängda när ni lämnar lokalen
utrymningsvägar får aldrig vara blockerade
ta reda på var släckutrustning finns och att du/ni kan hantera den
lokalen får inte ta in fler personer än den är godkänd för
du som går sist är alltid ansvarig för att dessa punkter uppfylls

Förening/privatperson som inte uppfyller dessa krav kan komma att fråntas bokad
tid!
Leksands kommun
Fritidsavdelningen
fritid@leksand.se
Tel 0247-80188

