
 

 

 

  
 

Hyresvillkor  
 
Ansöka om att hyra säsongstid 

 Den schemalagda säsongstiden för sommaren är från 16/5 till och med 31/8. 

 Den schemalagda säsongstiden för vintern är från 1/9 till och med 15/5. 

 Säsongsbokningar schemaläggs före enstaka bokningar och kortare perioder än hel säsong.  
De som vill boka hel säsong har således företräde före de som vill boka kortare period 

 Förfrågan om kortare period som inkommer som säsongsförfrågan kommer att avslås med 
hänvisning till att boka in själv efter säsongsplanering är klar och överblivna tider släpps på 
Interbook Go. 

 De föreningar som året innan haft säsongstid får digital inbjudan. Blir man inte inbjuden till 
att ansöka digitalt så mejlar man sin ansökan till bokning.fritid@norrkoping.se  

 Tilldelning av tider ger inte utrymme för glapp i schemat på exempelvis 15 minuter 

 Avslag ges på tider som söks utanför öppettid 

 Ansökan om säsongstid ska vara kontoret tillhanda senast 1/11 för sommarsäsongen och 
senast 1/3 för vintersäsongen 

 Hyresgäst som inkommer för sent med ansökan om säsongstid får vara medveten om att 
deras möjligheter att få önskemålen tillgodosedda minskar. Önskemål som inkommer efter 
ansökningsperioden har stängt får således tid i mån av plats. 

 Andrahandsuthyrning är inte tillåten, inte heller överlåtelse av tid till 
               annan förening/privatperson/företag. 
 
Avbokning  

 Hyresgästen kan avboka enstaka tid 7 dagar innan tillfället.  

 Avbokning i efterhand medges inte. 

 Vid byte av tider mellan hyresgäster ska tiden ombokas i bokningsprogrammet av de 
hyresgäster som bytet gäller. 

 Kultur- och fritidskontoret har rätt att avboka tränings-, match-, eller 
arrangemangstid till förmån för evenemang. Ingen ersättning eller annan kompensation 
förutom hyresbefrielse utgår till verksamhet som avbokas till förmån för ett evenemang. 
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Betalning 

 Betalning sker på faktura varje månadsslut. 
 
Uppsägning av bokade tider 
Kommunen kan säga upp bokade tider med hyresgäst som uppenbart missköter sig. Tid som missköts 
eller nyttjas dåligt kan sägas upp om bättring inte skett efter skriftlig påminnelse. Hyresskuld kan leda 
till avstängning av vidare bokningsmöjligheter. 
 
Övrigt 

 Ersättningstider kan inte lämnas vid kort varsel för akut avbrott eller driftstopp 

 Hyresgäster ska följa de ordningsregler som finns anslagna på Centralbadet 


