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Kultur- och fritidsförvaltningen
Policy vid uthyrning av gymnastikslokaler i Kinda
Ansökan om att få hyra tider för höst/vår i idrottshallarna lämnas till kulturoch fritidsförvaltningen senast den 15 maj varje år och sedan har
förvaltningen en träff med föreningarna där tiderna fastställes.
Efter den träffen görs ett bokningsschema för vardera idrottshall.
En justering inför vårterminens schema sker i november. Faktura tillsänds
när halva hyresperioden har gått. Uppsägning av bokad tid ska ske minst
fyra veckor före, annars debiteras full hyreskostnad.
I Kisa finns det tre hallar för uthyrning:
Värgårdshallen, 36 x 22 m,
Bäckskolans och Stjärneboskolans gymnastiksal ca 300 kvm
I Horns skola finns gymnastikhall ca 300 kvm
I Rimforsa finns Åsundahallen, 20 x 40 m (fullmått) samt Järnlundahallen,
konstgräshall 25 x 38 m.
Prioriteringsordning Idrottshallar/gymnastiksalar
Åsundahallen (Rimforsa) Värgårdshallen (Kisa), Bäckskolans gymnastiksal
(Kisa), Stjärneboskolans gymnastiksal (Kisa), Horns skolas gymnastiksal
(Horn)
1. Föreningar med ungdomsverksamhet, där de yngsta deltagargrupperna
får de tidigaste tiderna från kl 17.00 och de äldre deltagargrupperna
(ex. seniorlagen) får de senare tiderna
2. Verksamhet i föreningar som lämpligast går att bedriva inomhus.
3. Övriga föreningar med många deltagare
4. Entreprenadverksamhet
5. Friskvård i företag
6. Övriga föreningar med få deltagare och privatpersoner
7. Från annan kommun
Fotbollsträning hänvisas till att bedrivas i Järnlundahallen (konstgräs).
Idrottsevenemang, turneringar, matcher har företräde, men måste
rapporteras vid hallarnas gemensamma schemaläggning varje år.
Ungdomsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall i huvudsak
genomföras inom ramen för föreningens tilldelade träningstider.
Prioriteringsordning Järnlundahallen, konstgräshall, Rimforsa
1. Hallen är tillgänglig för fotbollsklubbar i Kinda, främst ungdomar i ålder
7 – 20 år . Ungdomar från Rimforsa IF och Hägerstad IF har
företräde före andra fotbollsklubbar vid bokningstillfället.
2. Alla fotbollsföreningar skall ges möjlighet till halltid.
3. Aktuell åldersgrupp (7-20 år) skall ges företräde till de tidigaste
halltiderna.
4. Annan verksamhet än fotbollsträning kan erbjudas plats i mån av tillgång.
5. Föreningar från annan kommun kan boka tider efter det att Kultur och
fritidsförvaltningen har fastställt årligt schema.
Önskar man byta träningstid med annan förening kontaktar man själv den
föreningen och återkopplar sedan till fritidskontoret för besked.

