KILS KOMMUN

2018-05-21

Hyra
kommunala idrottsanläggningar
Föreningar som önskar hyra kommunala idrottsanläggningar inför årets säsong ska
senast den 22 maj skicka in sina önskemål till;

Kils Kommun
Box 88
665 23 KIL
Ansökan som inte inkommit vid angivet sista datum behandlas utifrån de halltider
som finns lediga efter ordinarie genomgång och schemaläggning.
För att ha rätt att utnyttja tider i kommunens idrottsanläggningar ska ordförande
och säkerhetsansvarige i respektive förening genomgått brand- och
säkerhetsutbildningen.
Tänk på att försöka effektivisera era träningstider då den totala timvolymen att
fördela i kommunens idrottsanläggningar är begränsade i förhållande till
efterfrågan. Vet föreningen med sig att föreningen inte utnyttjar fördelad
träningstid avboka då tiden i förmån till andra.
Vid frågor kontakta;

Pelle och Christer tel. 0554- 195 18 eller e-post sporthallen@kil.se
Elisabeth Johansson tel. 0554 – 195 82 eller
e-post elisabeth.johansson01@kil.se
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Katarina Widell tel. 0554 – 191 10 eller e-post katarina.widell@kil.se

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

0554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax

0554-129 74

Plusgiro

12 21 10-0

665 23 Kil

Östra Torggatan 2D

E-post

kommun@kil.se

Org.nr

212000-1751
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Träningstider hösten

och våren

Effektivisera gärna er träningsverksamhet. Kan träningen genomföras på 1.5 timme istället för 2 timmar?
Bokningsbara tider för träning i kommunens sporthallar (måndag-fredag 16.00 – 22.00, lördag 09.00 - 18.00, söndag 09.00 – 20.00)
Ange önskad tid under respektive dag
Anläggning
måndag

tisdag

onsdag

torsdag

Sporthallen A-sal

fredag

lördag
ej bokningsbar

söndag
ej bokningsbar

ej bokningsbar

ej bokningsbar

Sporthallen B-sal
Sporthallen BT-sal
Fageråshallen
Tolita
Viksta
Dalliden (17-22)
Högboda
Har er förening genomgått Brand- och säkerhetsutbildning? Ja

Nej

Sökande Förening:

Verksamhet:

Kontaktperson (bokare/tränare):

Telefon:

E-post:

Verks. startdatum

/slutdatum

OBS! Det är viktigt att ni fyller i rätt kontaktperson och telefonnummer då det är den personen vi kontaktar vid ändringar/lokalproblem m.m.
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Arrangemang-/matchtider hösten

och våren

Bokningsbara tider för arrangemang/matcher i Sporthallens A-sal och Fageråshallen (lördag 09.00-18.00, söndag 09.00-20.00)
Ange önskat datum, tid och typ av verksamhet

Datum

Sporthallens A-sal
lördag 09.00-18.00
verksamhet

Tid

Har er förening genomgått Brand- och säkerhetsutbildning? Ja

Fageråshallen

söndag 09.00-20.00
verksamhet

lördag 09.00-18.00
verksamhet

Nej

Sökande Förening:

Kontaktperson (bokare/tränare):

E-post:

Telefon:
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söndag 09.00-20.00
verksamhet

__________________________________________________

