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BILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Rev. 2017-03-29 



Boka hos 

1 Fritidsavdelningen 0582-685 536 lokalbokningar@hallsberg.se 

2 Alléhallens kassa/kontor 0582-685 375/67  

3 Sydnärkes 
Utbildningsförbund 

070-525 85 95 ronald.sallh@alleskolan.eu 

  4 Kulturavdelningen 0582-685 386/35/37 kultur.forening@hallsberg.se  

 

IDROTTSLOKALER OCH ANLÄGGNINGAR Taxa Boka Anm 

Alléhallens Sporthall och Sydnärkehallens Bollhall  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 75:-/tim   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 150:-/tim   

Övriga 250:-/tim   

Små Idrottshallar  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 50:-/tim   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 100:-/tim   

Övriga 150:-/tim   

Alléhallens Simhall  2)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 75:-/tim   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 150:-/tim   

Hallsbergsförening, simtävling, alla banor 300:-/tim   

Övriga, abonnering hela badet 3500:-/2 tim 

 

 Därefter 1000:-/ tim.  

Endast med personal 

Sydnärkehallens Ishall  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år  75:-/tim   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 150:-/tim   

Övriga 500:-/tim   

Nöjesdans och kommersiella arrangemang 6000:-/dygn   

Omklädningsrum 20:-/tim 1) Enbart omkl-rum 
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Friidrottsanläggning   1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 50:-/tim   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 100:-/tim   

Övriga 200:-/tim   

Fotbollsplan gräs Hallsberg  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 50:-/tim  Småplaner (E) 25:-/h 

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 100:-/tim  Småplaner (E) 50:-/h 

Övriga 200:-/tim   

Konstgräsplan  3)  

Friluftsgård Motorp  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 200:-/dag 

300:-/dygn 

  

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 300:-/dag 

400:-/dygn 

  

Övriga 400:-/dag 

500:-/dygn 

  

 

SKOLLOKALER Taxa Boka  Anm 

Skolsalar  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 0:-/tillfälle  Övernattning 250:- 

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 100:-/tillfälle  Övernattning 450:- 

Övriga 200:-/tillfälle  Övernattning 900:- 

Matsal, Cafeteria, Hemkunskapssal  1)  

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 0:-/tillfälle   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 150:-/tillfälle   

Övriga 250:-/tillfälle   



Kök, Tillagningskök, Mottagningskök 150:-/tim 1) Endast med personal 

 

MÖTESLOKALER belägna i Kuben, Alléhallen, 
Sydnärkehallen 

 1, 2, 

1 
 

Hallsbergsförening, ungdom tom 20 år 0:-/tillfälle   

Hallsbergsförening, vuxna from 21 år 100:-

/tillfälle 
  

Övriga 200:-

/tillfälle 
  

 

BERGÖÖSKA HUSET Taxa Boka Anm 

Valvet  4)  

Hallsbergsförening 300:-/tillfälle  1200:-/dygn 

Internt Hallsbergs kommun 300:-/tillfälle  1200:-/dygn 

Intern uppvaktning, avtackning, representation Fri taxa   

    

Övriga 500:-/tillfälle  1800:-/dygn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allmänna regler och villkor för bokning av anläggningar och lokaler 

 

 

 Bokare ska vara myndig.  

 Det ska finnas minst en myndig ansvarig person på plats på anläggningen/i lokalen i samband med 

aktiviteten. 

 Nyckel och/eller tagg utkvitteras mot deposition hos respektive bokningsmottagare. 

 Inga anläggningar eller lokaler får användas till verksamhet med rasistiska, sexistiska eller 

kriminella inslag. 

 Bildningsnämndens lokaler och anläggningar ska vara fria från alkohol, narkotika, doping och 

tobak. Servering/försäljning av alkohol kan tillåtas undantagsvis. Undantag beslutas av 

beredningsutskottet.  

 Bokare/ansvarig ledare ansvarar för att obehöriga inte vistas på anläggningen/i lokalen. 

 Bokare/ansvarig ledare ansvarar för att återställa och lämna anläggningen/lokalen i ordnat och städat 

skick. Det innefattar bland annat grovstädning av använda utrymmen, återställande av 

inredning/utrustning, stängning, låsning och släckning. 

 Om extra städning krävs efter uthyrning debiteras 400 kr/tim extra. 

 Inga dörrar får ställas upp med stenar, skor, mattor eller dylikt. 

 Eventuell avbokning ska ske senast 5 arbetsdagar före bokat datum, i annat fall debiteras full taxa. 

 Även outnyttjad tid debiteras. 

 Vid uppkommen skada på grund av skadegörelse eller ovarsamhet ersätter bokaren denna med 

faktiska kostnader. Uppkomna skador ska omgående anmälas till bokningsmottagaren. 

 Bokare som missbrukar eller åsidosätter gällande regler, förverkar sin rätt till fortsatt 

bokning/nyttjande av lokaler. 

 Vissa lokaler har olika avgift för barn/ungdomsverksamhet respektive vuxenverksamhet. Deltar två 

eller fler från 21 år (avser ej ledare) debiteras i förekommande fall vuxentaxa. 

 Erfordras vaktmästare eller annat personalstöd debiteras 400 kr/tim extra för kvällar och helger. 

 Bokning per tillfälle (exempelvis vid bokning av skollokaler) avser förmiddag, eftermiddag eller 

kväll, max 4 timmar. 

 Allmänna regler och villkor för bokning av anläggningar och lokaler omfattar inte Bergööska huset 

och Valvet. För Bergööska huset och Valvet finns särskilda regler.  

 

 

 

 

 



Hyresregler Bergööska huset, Valvet 

Bergöö-kvarteret är Hallsbergs kulturarv. Det betyder att vi måste vara extra aktsamma om området. Vi 

vårdar byggnaderna noggrant och använder dem med försiktighet. Vi hyr dock ut Valvet till olika 

arrangemang, såsom till exempel bröllop och uppvaktningar. 

Allmänna hyresregler 

 I samband med undertecknade av ansvarsförbindelse ska legitimation uppvisas. 

 Hyresgäst är skyldig att ta del av och på ansvarsförbindelse bekräfta gällande hyres- och 

ordningsregler. 

 Vid bokning av Valvet ska syfte med bokningen anges. 

 Inga lokaler hyrs ut för aktiviteter som misstänks omfatta rasism, sexism eller på annat sätt 

innehålla eller tangera kriminalitet. 

 Vid skadegörelse eller skada som uppkommer av ovarsamhet ersätter hyresgästen denna med 

faktisk kostnad. 

 Hyresgäst som missbrukar eller åsidosätter gällande regler, förverkar sin rätt till fortsatt hyra 

av lokalen. 

 Kulturavdelningen ansvarar för bokning och utlämning av nyckel till Bergööska Valvet.  

 Det är upp till den som hyr lokalen att boka tid för hämtning av nyckel.  

 Vid dygnshyra av privatpersoner sker betalning kontant vid utlämning av nyckel. 

 Återlämning av nyckel sker dagen efter uthyrning eller måndagen efter vid bokning under 

helg. 

 Eventuella tillstånd står hyresgästen för. 

 Hyresgästen ansvarar för skräp såväl inne som direkt utanför lokalen (t.ex. cigarettfimpar som 

måste släckas ordentligt). 

 Eventuell avbokning ska ske senast 5 arbetsdagar före bokat datum, i annat fall debiteras full 

hyra. 

 Även outnyttjad tid debiteras. 

 Tiden för dygnshyra är: 13.00 hyresdagen till kl. 13.00 dagen efter. 

 Bokning per tillfälle avser förmiddag, eftermiddag eller kväll, max 4 timmar.  

 Spelas musik ska ljudnivån dämpas kl. 01.00. 

 Fester ska avslutas senast kl. 02.00. 

 

Praktisk information 

 Max antal personer i lokalen är 60 stycken.  

 Vi rekommenderar upp till 50 sittande gäster. Porslin, glas och bestick finns (ingår i hyran). 

 Det råder rökförbud i lokalen. 

 Internet finns inte i lokalen. 

 Musikanläggning ingår ej. 

 Alla städprodukter finns i städförrådet. (Nyckel finns i köket) 

 Det finns möjlighet att använda projektor. Säg till i förväg om ni vill använda den. 

 Grovstädning ingår. (Ta hand om disken, töm papperskorgar, torka av borden, ställ tillbaka 

borden enligt skissen, sopning av golv samt upptorkning av exempelvis utspilld dricka.) 

 Skulle grovstädningen inte vara till belåtenhet efterdebiteras kostnad för städning. 

 Rök- eller elddekoration får ej användas, då dessa kan utlösa brandlarmet. Endast värmeljus 

 Skulle lokalen ej vara i gott skick vid ankomst till lokalen skriv då ner hur det ser ut och 

meddela oss via telefon vardagar eller vid återlämnandet av nyckel (om helg). Har ni möjlighet 

att mejla kultur.forening@hallsberg.se direkt så gör gärna det. Det går också bra att ta bilder. 

 Instruktioner till diskmaskin och kaffebryggare måste följas. 

 Skräp samlas ihop och slängs i befintliga sopkärl på högra gaveln av huset mittemot 

Bergööska huset. 
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