FÖRESKRIFTER
Hösten 2015-våren 2016
Lokaler uthyrda genom Kultur och fritid

Med förhyrning av kommunens lokaler följer ett ansvar för brandsäkerheten samt
ordningsregler.
De här föreskrifterna skall skrivas under av behörig firmatecknare och
återsändas innan påbörjad förhyrning, i annat fall gäller ej bokningen. Det är viktigt att
varje gruppledare får ta del av skrivelsen, ansvaret ligger främst på ledaren.

För förhyrning av lokaler uthyrda genom fritidsavdelningen, kultur och fritid gäller följande
särskilda villkor:

Ordningsregler
•

Alla skador som hyresgästen orsakar under hyrestiden på fastigheten, inredning
och material som hyresgästen förfogar över, är hyresgästen skyldig att ersätta.
Detta skall också snarast meddelas till Kultur och fritid.

•

Bänkar o dyl. som under förhyrningen flyttas, skall innan förhyrningens slut
iordningställas.

•

Kontrollera att lokalerna är tomma.

•

Se till att vatten är avstängt, ljuset släckt och i förekommande fall att allt är låst.

•

Vid arrangemang skall grovstädning utföras av hyresgästen. Detta gäller inomhus,
samt utomhus vid entrén. Alternativt kan tjänsten köpas av kommunens städ.

•

Hyresgästen är skyldig att följa de parkeringsregler och hänvisningar som gäller
vid respektive anläggning.

•

Om hyresgästen utlöser larm på grund av vårdslöshet eller genom att gällande
rutiner ej följs, får kunden svara för eventuell utryckningskostnad.

• Missförstånd kan ske vid bokningssamtal. Därför måste bokaren ta del av de
uppgifter som står på bokningsbekräftelsen, kontrollera att allt stämmer enligt vad
vi överenskommit, tider, pris, trivselregler, föreskrifter osv.
Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas omedelbart
Uddevalla kommun förbehåller sig rätten att ändra avtalad tid, förutsättningar och
villkor.
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Brandföreskrifter
•
•
•
•
•
•

Bänkar, bord, stolar o dyl får inte placeras i korridorer och trapphus eller på annan
plats som kan försvåra utrymningen.
Utrymningsvägar och väg till utrymningsväg får ej blockeras.
Släckutrustning (brandposter och handbrandsläckare) får ej blockeras.
Uppställning av fordon får inte ske så att de utgör hinder för utryckningsfordon.
Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet utom i anvisande lokaler.
Rökning är förbjudet.

Gruppledaren är skyldig att ha en genomgång med samtliga deltagare som skall omfatta en
orientering angående var utrymningsvägar, släckutrustning är placerade, bestämma
återsamlingsplats samt tillse att samtliga deltagare utryms ur lokalen.

Vid brand
1. RÄDDA först de som är i omdelbar fara.
2. Stäng dörrar för att hindra rök-och brandspridning.
3. LARMA räddningstjänsten från en säker plats ring 112.
4. VARNA övriga som hotas av branden.
5. SLÄCK branden om du bedömer det möjligt.
6. Möt räddningstjänsten och informera.
7. Gå till innan överrenskommen samlingsplats.

Jag intygar härmed att jag tagit del av kultur och fritids ordningsregler och brandföreskrifter
och fört dessa vidare till berörda personer:

Förening/Företag/Privat_____________________________________________
Namnförtydligande _____________________________ Tel:________________
Underskrift____________________________________ Datum _____________
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