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Regler för uthyrning av Klågerupskolans slöjd- och matsal
och Spångolmskolans matsal
Matsalar och hemkunskapssalen är möjliga att hyra för kommunens invånare för enskild
aktivitet. Lokalerna är möjliga att boka vid de tillfällen det inte pågår barn- och
ungdomsverksamhet i skolans lokaler. Lokalerna är inrymda i skola, där barn- och
ungdomsverksamhet prioriteras.
Ordningsregler:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Matsalarna och slöjdsalen hyrs ut endast till personer över 25 år
Den personen som hyr ska även närvara vid hyrestillfället
Fredagar och lördagar är senaste tiden för att lämna lokalerna klockan 01:00
Matsalarna och slöjdsalen hyrs endast ut till kommunens invånare
I matsalarna och slöjdsalen är rökning och drogbruk förbjudet
Matsalarna och slöjdsalen får endast användas under bokad tid
Instruktioner för inpassering erhålls i bokningsbekräftelsen
Vid ankomst till lokalen ska lokalens skick kontrolleras. Om exempelvis
nedskräpning eller skador upptäcks ska dessa dokumenteras och skickas vidare
till fritid@svedala.se
Entrédörr skall hållas stängd under den bokade tiden så att inga obehöriga får
tillträde till lokalen
Nödutgångar får ej blockeras och antalet personer som vistas i lokalen får inte
överskrida angivet antal
Man är skyldig att ta del av lokalens utrymningsplan och räkna in deltagarna vid
återsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning
Rökmaskin får inte användas då dessa utlöser brandlarmet
Innan lokalen lämnas är man skyldig att återställa den till det skicket lokalen var i
när man tog den i bruk. Det innebär att:
▪ utrustning ställs på anvisad plats
▪ lokalen grovstädas och alla former av skräp bortforslas, exempel - flaskor,
burkar, glas och annat får under inga omständigheter lämnas kvar
▪ se över att samtliga kranar är avstängda
▪ kontrollera att fönster och dörrar är stängda
▪ kontrollera att inga obehöriga finns kvar i lokalen
▪ var noga med att kontrollera att entrédörren låses när lokalen lämnas
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•

Hyresgäster som inte följer bokningsreglerna, orsakar skada på lokalen eller
utrustningen, utlöser brand/idrottslarm eller inte städar efter sig blir
betalningsansvariga till kommunen för de kostnader som uppkommer i samband
med detta, och/eller blir avstängda
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