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Hyresgäst
Namn (förening, studieförbund, privatperson)
Organisationsnummer/personnummer
Adress
Postnummer

Ort

Kontaktperson för bokningen

Telefon

E-post
Gruppledare (om annan än kontaktperson för bokningen)

Telefon

E-post

Observera att gruppledaren ska ha fyllt 18 år. Gruppledaren ska vara närvarande i
lokalen/anläggningen under hela bokningstiden.
Lokal/anläggning
Lokal/anläggning
Enstaka tillfälle (ange datum och tid)
Flera tillfällen (ange veckodag, tid och period)

Ändamål
Ändamål
Antal deltagare (ca)
Kommersiell verksamhet

Ja

Nej

Nivå enligt fastställd taxa (se definitioner nedan)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nolltaxa

Postadress
Bollebygds kommun
Kommunkansliet
517 83 Bollebygd

Telefon
033-231300 (vxl)

Telefax
033-231428

E-post
kommunen@bollebygd.se

Webbplats
www.bollebygd.se
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Försäkran och underskrift
Undertecknad har tagit del av och accepterar kommunens villkor och regler vid uthyrning av lokaler och anläggningar samt i
förekommande fall tillhörande brandinstruktioner

Ja

Nej

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Kvittens nycklar/passerkort etc
Undertecknad har mottagit nycklar/passerkort

Ja

Erlagd avgift (återbetalas då nyckel/passerkort återlämnas)

Nej

Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Kommunkansliets anteckningar
Bokningen

Tillstyrkes

Inlagt i bokningscentralen (datum och sign.)

Avstyrkes

Nyckar/passerkort utlämnade (datum och sign)
Nyckar/passerkort återlämnade (datum och sign)

Nivåer i kommunens taxa för upplåtelse av lokaler och anläggningar
Nivå 1
Föreningsaktivitet och verksamhet som huvudsakligen är riktad till barn- och ungdomsverksamhet 4-20 år
(minst 90 procent av deltagarna ska vara mellan 4-20 år).
Pensionärsföreningar, föreningar för funktionsnedsatta samt studieförbundens verksamhet för ovan nämnda
grupper i enlighet med kommunens bidragsbestämmelser.
Nivå 2
Studieförbund och föreningsverksamhet som huvudsakligen bedriver verksamhet för personer över 20 år i
enlighet med kommunens bidragsbestämmelser.
Nivå 3
Övriga föreningar och organisationer, privatpersoner boende i kommunen och företag verksamma i Bollebygds
kommun.
Nivå 4
Övriga föreningar och organisationer, privatpersoner boende i annan kommun och företag verksamma i annan
kommun.
Nolltaxa
Föreningars icke inkomstbringande lovverksamheter.

Postadress
Bollebygds kommun
Kommunkansliet
517 83 Bollebygd

Telefon
033-231300 (vxl)

Telefax
033-231428

E-post
kommunen@bollebygd.se

Webbplats
www.bollebygd.se

