
 

 

Abonnemangsansökan Sporthall 2018/2019 

(Ifylld blankett lämnas i vår reception, skickas per post eller scannas och mailas in 
till hannah.forsberg@skf.com senast den 11:e maj.) 

Ansökan är bindande. Avbokning kan göras senast två veckor innan 
abonnemangstart för att få 80 % av avgiften i återbetalning. Om ni avanmäler er 
senare än två veckor innan abonnemansgstart görs ingen återbetalning.  
 

Fyll i fullständiga uppgifter 
Namn/Förening/Företag: 

 
 

Pers.nr/Org.nr: 

Adress: 
 
 
 
 
 

 

Postnr: Postadress: Ev. kostn.ställe 

Ev. Faktureringsadress: 
 
 
 
 

Postnr. Postadress: Ev. kostn.ställe 

Kontaktperson för abonnemang: Tel: E-postadress : 
 

Ev. annan kontaktperson för abonnemanget Tel: E-postadress : 
 

 

Typ av abonnemang, sätt kryss 

Helår  
v. 35-21 

Hösttermin 
v. 35-50 

Korttidsabonnemang 
(minimum 5 veckor) 

   

 

Sporthall 

Veckodag: 
 

Önskad tid: Alternativ tid: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Datum Underskrift Hyresgäst Datum Underskrift Kristinedal 

mailto:hannah.forsberg@skf.com


 

 

Ordningsregler, bestämmelser och priser 

 
 
 Du som hyr sporthallen ansvarar för att all utrustning i lokalen är iordningställd, vid varje 

tillfälle ni besökt oss, när din hyrestid är slut. Vid tillfällen där utrustning, så som exempelvis 
innebandysarg, ej är bortplockad debiteras en avgift på 500kr. 
 

 Du förväntas ansvara för att lokalen är i samma skick när du lämnar den som när du tillträdde 
den. Om lokalen eller tillhörande utrustning skadas under det tillfälle som du hyr den är du 
ersättningsskyldig för det skadade materialet. 
 

 Användning av ytterskor i Sporthallen är förbjudet. Endast skor för inomhusaktivitet är 
tillåtet.  
 

 Användning av handbollsklister är ej tillåtet.  
  

 Insläpp till sporthallen sker i möjligaste mån i samlad trupp 15 minuter innan er speltid 
startar. 

 
 I början av varje hyresperiod skickar vi på Kristinedals Träningscenter en faktura om 

förskottsbetalning till dig. Vi förväntar oss att du betalar hyra enligt ditt abonnemang vare sig 
du nyttjar sporthallen eller inte. Du har inte möjlighet att avboka enstaka hyrestillfällen eller 
ditt pågående säsongsabonnemang. 

 
 Vi ger i första hand helårsabonnemang och i andra hand terminsabonnemang förtur till 

bokning, förutsatt att ansökan sker enligt de angivna tidsramar som Kristinedals 
Träningscenter angivit. 
 

 Om du planerar att arrangera ett större arrangemang i lokalen, t.ex. ett seriespel, förväntar 
vi oss att du informerar oss på Kristinedals Träningscenter skriftligen minst fyra veckor före 
arrangemanget är tänkt att äga rum.   
 

 Vi på Kristinedals Träningscenter har rätt att besluta om ändring av utgående hyra och du har 
rätt att frånsäga dig ditt kontrakt i samband med ändringen.  
 

 Vi ansvarar inte för värdesaker som kommer bort i våra lokaler. 
 

 Vi har rätt att disponera över våra uthyrda lokaler och har möjlighet att begränsa antalet 
hyrda timmar. Vi är dock skyldiga att informera dig minst sju dagar före det tillfälle då du har 
hyrt lokalen samt återbetala det belopp som du har betalat i förskott. 

 
 Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om våra öppettider. Vi har rätt att ändra tiderna om 

vi bedömer att det krävs. 
 

 Du behöver vårt medgivande för att ha möjlighet att överlåta ditt kontrakt till någon annan. 
 

 Vid ”force majeure” (t.ex. om det skulle uppstå krig, strejk eller upplopp) har vi rätt att säga 
upp kontraktet med omedelbar verkan, utan att vara ersättningsskyldiga gentemot dig. 
  

 Vi förutsätter att du förhåller dig till de bestämmelser som står i detta kontrakt. Om du 
bryter mot reglerna har vi rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan, utan att vara 
skyldiga att återbetala det belopp som du redan har betalat för hyran. 

 
 Vi förväntar oss att du som ansvar för abonnemanget tar del av informationen gällande 

sporthallens utrymningsplan. Du är också skyldig att kommunicera utrymningsplanen till 
övriga som vistas i lokalen under dina hyrestillfällen.  



 

 

Hyra Sporthall på Kristinedals Träningscenter  
 

Helårsabonnemang - Ansökan sker i maj! 

Helårsabonnemang gäller för höst- och vårtermin (uppehåll under jul v. 51-1) och går att 
ansöka om i maj månad varje år. Vid helårsabonnemang ges 15% rabatt på ordinarie pris. 
 
 

Terminsabonnemang -  Ansökan sker i maj och november! 

Terminsabonnemang gäller för en hel termin och går att ansöka om i maj och november. 
Terminerna sträcker sig mellan v.35-50 samt v.2-21. 
 
 

Korttidsabonnemang  
Korttidsabonnemanget gäller för en period om minst 5 veckor. Kortare perioder än 5 veckor 
eller lösa timmar bokas via receptionen och betalas på plats. 
 

Sporthallens öppettider: 
Måndag – Torsdag 06-21 
Fredag   06-19 
Lördag    09-16 
Söndag   10-19 
 
 
Du som hyresgäst ansvarar själv för att hålla dig uppdaterad om Kristinedals Träningscenters 
öppettider. Träningscentret har rätt att ändra dessa tillfälligt eller permanent. 
 
Under vårterminen infaller flera helgdagar som påverkar Kristinedals Träningscenters 
öppettider. För mer information om öppettiderna, gå in på www.kristinedal.nu eller 
kontakta receptionen på 031-337 27 43.  
 

Betalning 

Kristinedals Träningscenter fakturerar dig som hyresgäst i början av varje termin. 
Korttidsabonnemang faktureras vid abonnemangsstart. 
 
 

Prislista 2018 
 

Hyra av Sporthall Ordinarie pris 
(avser lösa timmar, termin- och korttids 
abonnemang)  

Helårsabonnemang  v.35-21 
(15% rabatt) 

Vardagar 7-16 350kr/tim 298kr/tim (inkl. rabatt) 

Vardagar 16-21 + helger 480kr/tim 408kr/tim (inkl. rabatt) 

 
 

http://www.kristinedal.nu/

