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Allmänna regler för uthyrning av lokaler

Kundtjänst ansvarar för uthyrning av bland annat idrottsan-
läggningar, sporthallar och gymnastiksalar.

Det är stor efterfrågan på kommunens idrottsanläggningar. 
I syfte att skapa en rättvis fördelning av tider i den kon-
kurrens som ibland uppstår, följer kommunen riktlinjer för 
bokningarna.

Allmänna regler
För att hyra kommunens idrottslokaler och anläggningar 
ska man ha fyllt 18 år. I lokalen, på anläggningen eller i 
anknytning till densamma är rökning, alkohol och droger 
förbjudet. Bokningskontrakt får ej överlåtas till annan part. 
Kommunen ansvarar ej för värdesaker, kläder och dylikt. 
 
Hyresgästen utser en ledare som är över 18 år och ansvarar 
för verksamheten. Ledaren förbinder sig att god ordning 
upprätthålls och ansvarar för samtliga personer som be-
finner sig i lokalen eller på anläggningen under bokad tid. 
Vidare har ledaren som uppgift att se till att gränsen för 
max antal personer som får vistas i lokalen inte överskrids, 
att obehöriga inte släpps in i lokalen samt att nödutgångar-
na inte blockeras. Ledaren ska informera om utrymnings- 
planen för lokalen eller anläggningen och räkna in delta-
garna vid uppsamlingsplatsen vid en eventuell utrymning. 

Vid ankomst till lokalen eller anläggningen ska ledaren 
kontrollera utrustningen och i de fall skador eller nedskräp-
ning upptäcks, ska detta anmälas till Kundtjänst nästkom-
mande arbetsdag.  Utrustning som används inomhus ska 
vara avsedd och godkänd för inomhusbruk. I inomhusan-
läggningarna gäller förbud mot harts, klister och liknan-

de medel, bortsett från de hallar som är specialanpassade. 
När ledaren lämnar lokalen eller anläggningen ska den vara 
grovstädad och utrustning ska stå på anvisad plats. Städma-
terial finns att tillgå i alla sporthallar på anvisad plats.

Med grovstäd menas: tömma papperskorgar, fylla på toa-
lettpapper och pappershandukar, plocka upp skräp och vid 
behov borsta/torrmoppa golv. 

Idrottslokalen eller anläggningen får endast användas un-
der bokad tid och omklädningsrummen maximalt 30 mi-
nuter före och efter bokad tid. 

Om hyresgästen inte följer bokningsreglerna eller åsamkar 
skada på lokal eller dess utrustning kan denne bli avstängd 
och/eller betalningsansvarig gentemot kommunen för 
kostnader som uppkommer i samband med detta. 

Begränsningar
Kundtjänst kan inte garantera att nya och växande fören-
ingar får tillgång till hallar och planer så fort önskemål om 
detta uppstår, då hallar och planer redan kan vara fullbo-
kade.

Regler för avbokning och avstängning
En hyresgäst som inte nyttjar sin bokade tid måste med-
dela detta till Kundtjänst senast 10 dagar innan bokad tid.  
Preliminära bokningar ska bekräftas senast 2 veckor innan 
bokad tid.  

Poststämpel eller datum för skickat e-brev gäller som av-
bokningsdatum för samtliga avbokningar.

Nyckelbricka
Då du hyr lokal av Ängelholms kommun är dessa loka-
ler utrustade med ett inpassersystem. För att komma in på 
bokad tid måste du köpa en nyckelbricka i receptionen på 
Kundtjänst i Stadshuset. Kostnaden för nyckelbrickan är 
100 kronor.

Du väljer en 4-siffrig personlig kod som används vid av/
pålarmning.

Nyckelbrickan är en värdehandling och skall hanteras med 
största aktsamhet. Den är personbunden och får ej nyttjas 
av personer under 18 år utan myndig persons tillsyn. Nyck-
elbricka får ej överlåtas eller lånas ut i andra hand.

Inventering av nyckelbrickor görs på årlig basis av Kund-
tjänst. Nyckelbrickor utan personlig tillhörighet spärras.
Utnyttjas brickan på ett felaktigt eller vårdslöst sätt har 
Kundtjänst rätten att spärra nyckelbrickan. Vid borttappad 
och bestulen nyckelbricka vänligen kontakta Kundtjänst 
för att spärra brickan.

Är lokalen/anläggningen larmad vid tidpunkt då man 
går in måste avlarmning ske med 4-siffriga kod. Man har 
tillgång till omklädningsrum 30 minuter innan bokad tid. 
Gällande själva hallen/salen och alla andra lokaler kommer 
man in på exakt bokad tid. 

Specialregler
Biblioteket sammanträdesrum
Bokning av sammanträdesrum på stadsbiblioteket sker via 
Kundtjänst. Du har endast tillgång till sammanträdesrum-
met under bokad tid. Förberedelsetid måste vara inräknad 
i bokad tid. 

Det är inte tillåtet att ta med egen mat och dryck. Beställ-
ning kan ske genom Nilsson’s Skafferi på telefonnummer 
0431 – 828 66 eller via info@nilssons-skafferi.se.

Om specialutrustning eller ommöblering behövs ska det-
ta föranmälas via formulär på www.engelholm.se/Upple-
va-gora/Lokaler/Resursbokning/. Anmälan skall göras 
minst två arbetsdagar innan bokad tid. 

Riktlinjer för upplåtelse av kommunens 
idrottshallar och gymnastiksalar

Uthyrningstid
Uthyrningsperioden följer skolans terminstider. Förening-
arnas säsongsperiod skall pågå minst under perioden 1/9 
– 30/4 med undantag av jullovet. Under jullovet uthyres 
vissa lokaler i begränsad omfattning. 

Önskemål för sommarbokningar skickas in till kundtjänst. 
Sommarbokningarna gäller från skolavslutning i juni till 
skolstart i augusti.

Ansökan
Skriftlig ansökan om träningstid för förening skall vara 
Kundtjänst tillhanda senast den 30 april.

Fakturering
Debitering sker i efterhand varje månad.

Vid fördelning av tider skall följande 
prioritetsordning gälla:
1. Föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverk-

samhet för 7 – 20 år och som har sin huvudsakliga 
verksamhet förlagd inomhus och föreningar som be-
driver tävlingsverksamhet inomhus

2. Föreningar i kommunen som bedriver ungdomsverk-
samhet för 7 – 20 år och som har sin huvudsakliga 
verksamhet förlagd utomhus och föreningar som be-
driver tävlingsverksamhet utomhus

3. Övriga föreningar i kommunen som bedriver motions- 
och friskvårdsverksamhet

4. Privatpersoner och företag från Ängelholms kommun

5. Privatpersoner, företag samt föreningar utanför Äng-
elholms kommun

Vid fördelning av tider skall hänsyn tas till:
• Föreningens antal aktiva* medlemmar

• Antal lag i seriespel eller annan tävlingsverksamhet

• Antal deltagartillfällen föregående år

Uthyrningsprinciper för matcher, tävlingar och 
arrangemang
1. SM tävlingar och internationella tävlingar för seniorer/

vuxna

2. Match/tävling i förbundsregi riktad till vuxna – svensk 
elitverksamhet

3. Match/tävling i förbundsregi riktad till vuxna och som 
ingår i någon form av serie/cupsystem på riks eller di-
striktsnivå.

4. Match/tävling i förbundsregi riktad till ungdomar och 
som ingår i någon form av serie/cupsystem på riks 
eller distriktsnivå, tex. ungdoms-SM, riksmästerskap

5. Övriga arrangemang inom idrotten inklusive för-
bundsarrangemang

6. Match/tävling i föreningsregi riktad till ungdomar som 
ingår i någon form av serie/cupsystem 

7. Match/tävling i föreningsregi riktad till vuxna som in-
går i någon form av seriesystem

8. Övriga verksamheter t.ex. Musik- och teaterverksam-
het som kan behöva publika platser i någon idrottshall. 
Dessa arrangemang hanteras från fall till fall  

Träningsmatcher, klubbmästerskap eller motsvarande skall 
i huvudsak genomföras inom ramen för föreningens tillde-
lade tider

* Med aktiva medlemmar menas deltagare som bedriver regelbunden aktivitet 
under höst- eller vårsäsong.



BADANLÄGGNINGAR

Bild saknas

Lokal Mått Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Toftabadet

Antal banor: 4st 
Längd: 24 meter             

Djup: 2 meter och 
90 cm             

Livräddningsmaterial finns att 
använda

Alla tider        
Intern/skolsim: 0            

Ideell för./Intern: 84 (21/bana)                               
Övr. för./Företag.: 250  (62.5/bana) 

Hyrs inte ut till privatpersoner.
Vattentemperatur 

28 grader

Vejbybadet

6 banor 25 m                                         
1 liten 

undervisningsbassäng 
1 ”plaskbassäng” för 

småbarn

Det står en städvagn vid bastun 
som man kan använda sig av. 
Badvakterna har ansvaret för 

denna.

Livräddningsutrustning och linor 
finns på plats

Alla tider          
Intern/skolsim: 0           

Ideell för./Intern: 126 (21/bana) 
Övr. för./Företag.: 375 (62.5/

bana)

Bastu sätts på manuellt 
innanför dörren till bastun, 

hyrs inte ut till privatpersoner.

Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet



SCENER

Lokal   Max antal pers. Möblering Utrustning Taxa Övrigt

Gymnasieskolans aula
”Jarl Kulle-scenen” 

1. Bidr.berättigade ungdomsför./ intern:
Föreläsningspaket 500 kr/tim. Teknikpaket 1000 
kr/tillfälle. Bokas minst 3 tim (1100 resp 3300/
gång).

2. Övr föreningar/ Privat/ Företag:
Föreläsningspaket: 800kr/h. Teknikpaket 1000 kr/
tillfälle. Bokas minst 3 tim.  200 kr/tim vid repeti-
tion.

3. Publika arrangemang:
Föreläsningspaket: Vuxen 1000 kr/tim, ungdom 
600kr/h, För: 2000 kr/tim. Dock max 16000 kr/
dag. Tillägg teknikpaket 2000 kr/tillfälle. Bokas 
minst 3 tim. 

Repetition ungdom 150, vuxen 200 
Vaktmästare/tekniker 960 kr/tim de två första 
timmarna. 550 kr/tim löpande efter varje påbörjad 
timme. 

560
152 skrivplatser

Endast stolar,  
förhyraren möblerar 
om och återställer.         
Möjlighet för bland 
annat föreläsning, 
teater, musik  
och dans. 

Mediautrustad, kontakta 
vaktmästaren för att  
använda diverse teknik 

Vid bokning av Teknik- 
paket, bokas lokalen minst 3 
timmar. 
Aula och foaje/entré kan inte 
bokas var för sig.

Järnvägsmuséets 
Hörsal 130

118 sittplatser i 
sluttande plan

Projektor
DVD filmavspelning.
Mikrofon 2 st fasta + 
2 st trådlösa 
Handmic och Mygga.
Whiteboard

Mån-Sön 08.00-21.00       
Ideella Föreningar/Interna: 200 kr/tim (300) 
Övr. föreningar/Privata/Företag: 400 kr/tim (1200)           

Önskas förtäring, kontakta 
Järnvägsskolans restaurang, 
tel. 0723-25 44 21

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet



STADSBIBLIOTEKET

Lokal Max antal pers. Möblering Städut-
rustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Hörsal 200 vid biosittning                              
Biografsittning är 

standard     
Möjlighet till scen                 

Ja

Hörslinga. Trådlösa myggmikrofoner 
i trådlös handmikrofon + 2 

stycken med kabel och stativ.                                         
Projektor för data, video och DVD                                              

Fastmonterad dator, egen PC kan anslutas.                                                
Overhead, blädderblock

Flygel (låst) 
SMART-board

Liten loge med toa 

Mån-sön 08.00-22.00                                        
Ideell för/Intern: 200 max 

1200 (300 max 3000)
Övr. för./Priv./Företag: 

400 (1200 max 8000)                                                      
Repetition ungdom 150                                                                    
Repetition vuxen 200

Ingen egen mat eller dryck 
får medtas. För att beställa 

detta kontakta Nilssons 
Skafferi på 0431-828 66.                                                    

Önskemål om ommöblering eller 
extra utrustning görs via fomulär 
på www.engelholm.se/Uppleva-
gora/Lokaler/Resursbokning/

Torgrum 40 sittplatser

Biografsittning är 
standard 4 bord, 

möjlighet att hämta fler 
från hörsalen (ej vid 

sammanträde)

Ja

Projektor för data 
Fastmonterad dator, egen PC kan anslutas  

Overhead                    
Flygel 

Smart-board  

Mån-sön 08.00-22.00        
Ideell för./Intern:  150 

(200) 
Övr. för./Priv./Företag: 

300 (600)

Sammanträdes-
rummet

25 sittplatser Sammanträdessittning           
Ovalt bord med stolar Ja

Smart-board 
Overhead
Projektor

Ljud

Mån-sön 8.00-22.00      
Ideell för./Intern 100   

Övr. för./Priv./Företag: 
200

Lilla samman-
trädesrummet

6 sittplatser Sammanträdessittning           
Ovalt bord med stolar Ja Whiteboard  

Mån-sön 08.00-22.00                     
Ideell för./Intern 50   

Övr. för./Priv./Företag: 
100

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet



GYMNASTIKSALAR

Lokal Mått Max antal 
pers. Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Errarp 20 x 10 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 basketplan (20x10m) 
1 badmintonbana 

1 volleybollplan (16x8m) 
2 små och mellanstora 

innebandymål 
Bastu

Mån-fre 16.00-21.00          
Ideell för./Intern 50  (100) 

Övr. för./Priv./Företag: 175 (300) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00                                               

Ideell för./Intern: 25  (100) 
Övr. för./Priv./Företag: 87,50 (300)                  

Helg 
Ideell för./Intern: 25 (100)  

Övr. för./Priv./Företag: 87,50 (300)

Kungsgården
5/6 & 7/8

20 x 10 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 Basketplan 
1 Badmintonbana:  

1 Volleybollplan  (18x9m)
Se Errarp 2 stycken salar

Rebbelberga 16 x 10 150 Nej
1 basketplan: 16x10m 

1 volleybollplan 15x9m 
Sittande volleybollplan, låga stolpar

Se Errarp

Det går att justera belysningen för ev. 
disco,  det finns en strömbrytare för att 
släcka ner ljuset så man slipper klistra 

över detektorerna

Södra 
Utmarken

16,5 x 10,5 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 basketplan (16,6x9) + 
4 korgar på långsidan 

1 volleybollplan (14x7) 
1 badmintonbana 

Små innebandymål 

Se Errarp

Söndrebalg 10 x 15 150 Nej    

Bänkar och plintar 
Madrasser 

Basketkorgar 
2 Småmål 1 x 1

2 Ringar 

Se Errarp

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet



Lokal Mått Max antal 
pers. Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Villanskolan 20 x 10 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 basketplan (20x10m) 
1 badmintonbana 

1 volleybollplan (16x8m) 
2 små och mellanstora 

innebandymål 

Mån-fre 16.00-21.00       
Ideell för./Intern 50  (100) 

Övr. för./Priv./Företag: 175 (300) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00                                        

Ideell för./Intern: 25  (100) 
Övr. för./Priv./Företag: 87,50 (300)                  

Helg 
Ideell för./Intern: 25 (100)  

Övr. för./Priv./Företag: 87,50 (300)

Ängelholms 
Montessori

   20 x 10 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 Basketplan 
1 Badmintonbana:  

1 Volleybollplan  (18x9m)
Se Villanskolan

Rönnehallen 
lilla

16 x 10 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 basketplan: 16x10m 
1 volleybollplan 15x9m 

Sittande volleybollplan, låga stolpar
Se Villanskolan

Munkaskolan 15x8 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 badmintonbana Se Villanskolan

Finns inga lösa stolpar till 
badmintonnätet. Nätet fästes med 

band i väggen.
Innebandymål finns

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet

GYMNASTIKSALAR



SPORTHALLAR

Lokal Mått Max antal pers. Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Kungsgårds-
hallen

40 x 20 x 9 720 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 handbollsplan, 2 handbollsmål 
1 basketplan, 2 + 4 korgar 

1 volleybollplan + domarstol 
1 innebandyplan + 4 mål + sarg  

4 övningsplaner 
4 badmintonbanor 

2 Matchklockor 
Ljudanläggning

Alla dagar och tider                                     
Ideell för./Intern: 70 (200)  

Övr. för./Priv./Företag: 250 (600) 

Lingvallen
A+B

   42 x 37 x 7 1100

2 stora innebandymål 
Godkänd Innebandyplan med sarg 

10 Badmintonplaner 
 3 Volleybollplaner (nät till 1 bana) 

 2 Tennisplaner  (nät till 1 bana)

Alla dagar och tider                                                  
Ideell för./Intern: 70 

Övr. för./Priv./För.: 250

Hyrs ut mellan 
1/9 - 30/4 av 
Kundtjämst

Magnarpshallen 42 x 22 150 Nej

1 basketplan 
1 tennisplan 

5 bamintonbanor 
1 handbollsplan, 2 handbollsmål 

1 bastu 
2 innebandymål + sarg

Mån-fre 16.00-21.00                                         
Ideell för./Intern 70  (200) 

Övr. för./Priv./Företag: 250 (600) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00                                               

Ideell för./Intern 35  (200) 
Övr. för./Priv./Företag: 125 (600)                 

 Helg 
Ideell för./Intern: 35 (200)  

Övr. för./Priv./Företag:125(600)

Munkahallen 20 x 40 x 7 600 Dammsugare  
och mopp  

1 basketplan 
1 tennisplan 

5 bamintonbanor 
1 handbollsplan, 2 handbollsmål 

1 bastu 
2 innebandymål + sarg

Se Magnarpshallen

Rönnehallen 
stora

42 x 22 x 6,78 150 
(stora + lilla)

Moppstativ, sopset, 
moppar

1 basketplan (24x14m) 10 korgar 
5 badmintonbanor  

1 volleybollplan 
2 Handbollsmål 
1 Resultatklocka 

Innebandymål + sarg 
Plintar

Se Magnarpshallen

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet



Lokal Mått Max antal pers. Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Strövelstorps-
hallen 40 x 20 x 9 720 Nej

1 Basketplan 2 ordinarie korgar + 4 
sidokorgar 

4 badmintonbanor 
2 Handbollsmål 

4 Innebandymål + sarg 
Plintar

Mån-fre 16.00-21.00              
Ideell för./Intern: 70  (200) 

Övr. för./Priv./Företag: 250 (600) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00              

Ideell för./Intern: 35  (200) 
Övr. för./Priv./Företag: 125 (600)                 

 Helg 
Ideell för./Intern: 35 (200)  

Övr. för./Priv./Företag: 125(600)

Ängelholms 
Idrottshall

40 x 20 x 9 450 Nej 1 Innebandyplan + 4 mål + 1 sarg Se Strövelstorpshallen

Toftahallen 32 x 16 x 6,9 150 Nej

1 Handbollsplan 
1 Tennisplan 

1 Volleybollplan 
4 Badmintonplaner 

Mål och sarg

Se Strövelstorpshallen

Ängelholms 
Tennishall

3 tennisplaner 150 Nej Tennisplaner och tennisnät 
Domarstol 

Mån-fre   
08.00-16.00                

Ideell för./Intern: 35/bana  
Övr. för./Priv./Företag: 125/bana 

16.00-22.00   
Ideell för./Intern: 35/bana  

Övr. för./Priv./Företag: 250/bana                 
Helg 

Ideell för./Intern: 35/bana 
Övr. för./Priv./Företag: 125/bana

Lokal Mått Max antal pers. Städutrustning Utrustning Taxa/h Övrigt

Strövelstorps-
hallen 40 x 20 x 9 720 Moppstativ, sopset, 

moppar

1 Basketplan 2 ordinarie korgar + 4 
sidokorgar 

4 badmintonbanor 
2 Handbollsmål 

4 Innebandymål + sarg 
Plintar

Mån-fre 16.00-21.00    
Ideell för./Intern: 70  (200) 

Övr. för./Priv./Företag: 250 (600) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00              

Ideell för./Intern: 35  (200) 
Övr. för./Priv./Företag: 125 (600)                 

 Helg 
Ideell för./Intern: 35 (200)  

Övr. för./Priv./Företag: 125(600)

Ängelholms 
Idrottshall

40 x 20 x 9 450
Städvagn i låst 

rum. Tillgång via 
nyckelbricka

1 Innebandyplan + 4 mål + 1 sarg Se Strövelstorpshallen

Toftahallen 32 x 16 x 6,9 150 Moppstativ, sopset, 
moppar

1 Handbollsplan 
1 Tennisplan 

1 Volleybollplan 
4 Badmintonplaner 

Mål och sarg

Se Strövelstorpshallen

Ängelholms 
Tennishall

3 tennisplaner 150 Nej Tennisplaner och tennisnät 
Domarstol 

Mån-fre   
08.00-16.00              

Ideell för./Intern: 35/bana  
Övr. för./Priv./Företag: 125/bana 

16.00-22.00                                    
Ideell för./Intern: 70/bana  

Övr. för./Priv./Företag: 250/bana                
 Helg 

Ideell för./Intern: 70/bana 
Övr. för./Priv./Företag: 125/bana

Rantzowshallen 42 x 22 150 Nej

1 innebandyplan + sarg 
1 handbollsplan 

1 basketplan 
1 volleybollplan (går att göra till 2) 

1 tennisplan 
5 badmintonbanor 

Anordningar för styrketräning

Mån-fre           
08.00-16.00              

Ideell för./Intern: 35  
Övr. för./Priv./Företag: 125 

16.00-22.00
Ideell för./Intern: 70  

Övr. för./Priv./Företag: 250 
Helg 

Ideell för./Intern: 70 
Övr. för./Priv./Företag: 125

Pris inom parentes avser taxa vid publika arrangemang med entré
Förkortningar: För.=Förening • Övr.=Övrig. • Priv.=Privat • Intern=Kommunal verksamhet

Nyhemshallen 42 x 22 150 Moppstativ, sopset, 
moppar 

1 Handbollsplan 
1 Basketplan + 8 små korgar 

Volleybollplaner 
Badmintonplaner 

Innebandyplan + mål och sarg      

Mån-fre 16.00-21.00   
Ideell för./Intern: 70  (200) 

Övr. för./Priv./Företag: 250 (600) 
Mån-fre 8.00-16.00 samt efter 21.00    

Ideell för./Intern: 35  (200) 
Övr. för./Priv./Företag: 125 (600)                 

 Helg 
Ideell för./Intern: 35 (200) 

Övr. för./Priv./Företag:125(600)



Ängelholms kommun
0431 - 870 00

info@engelholm.se
www.engelholm.se


