Bärstadsskolans Idrottshall
Detaljerad information

Hyra
Hyran är 200 kronor per timme för privatperson bosatt i Hammarö Kommun. Faktura skickas i
efterskott.
Bokning sker enklast via Internet. Per telefon via kontaktcenter 054-51 50 00.
Önskemål om bokning av återkommande tider sker genom anna.bengtsson@hammaro.se
Upplåsning och avslutning
Inga nycklar eller kort kommer att behövas. Entrédörren kommer att vara öppen under bokad
tid och allt material tillgängligt. Tänk på att den tid ni bokat är den tid som ni har tillgång till
hallen. Iordningställande och återställande skall ske inom denna tid.
Det finns en städvagn framställd för eventuellt behov av rengöring (ex om ni spillt ut saft eller
om det hamnat skräp på golvet). Om ni fyller en sopsäck så vänligen knyt ihop den och ställ
den ute vid entrén så tar vaktmästare hand om den vid stängning.
När ni är klara är det bara att ni lämnar hallen. Antingen så kommer det en ny kund efter er
eller så ser vaktmästare till att det blir låst.
Tillgång till material
Det som är olåst i hallen kan användas. I detta ingår allt material som finns i skåpet längst in på
höger sida i förrådet. OBS! Tänk på att inte låsa eller slå igen dörren på det skåpet när ni är
klara. Det kan komma kunder efter er som behöver tillgång till det
.
Följande redskap och material finns att tillgå:
Minihandbollsmål, basketkorgar, innebandymål, gymnastibänkar, ribbstolar, bomstystem, lianer,
ringar, tjockmattor, plintar och gymnastikmattor,
Rockringar, koner, ärtpåsar, axelband, hopprep, handbollar, fotboll, volleyboll, innebandybollar
(innebandyklubbor utlånas ej), jonglerbollar, blandade skumplastbollar
En enklare ljudanläggning där man kan koppla in en smartphone.
Frågor och funderingar eller behov av hjälp på plats
Frågor om praktiska detaljer kring bokningen och hallen hänvisas till Idrottshallsvaktmästarma
på telefon 054-51 56 00. Detta gäller även om ni behöver hjälp på plats under själva bokningen.

