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Rev. 2012-11-13 
Regler för nyckelutlämning och högtalaranläggning, 
Sparvallen, Tanumshede 
 
Nyckelutlämning 
 
Allmänt 
Föreningar som ämnar disponera, hyra Sparvallen regelbundet får kvittera ut två nycklar per 
förening ex. en för ungdomsverksamheten och en för seniorverksamheten. 
 
För skolverksamheten får respektive skola kvittera ut en nyckel med undantag för 
Tanumsskolan som får kvittera ut två nycklar. 
 
För utomstående föreningar vid enstaka uthyrningstillfällen får man kvittera ut en nyckel vid 
behov, kvällstid eller helger. 
Om hyresgäst inte har möjlighet att kvittera ut nyckel under dagtid kommer det att finnas 
möjlighet att på andra tider hämta ut nyckel från särskilt nyckelskåp med kodlås, uppsatt på 
kommunens byggnad (inrymmande Samhällsbyggnadskontoret), Bygdegårdsplan, 
Tanumshede. 
 
Under dagtid, måndag – fredag sker öppning, låsning och eventuellt tillhandahållande av 
idrottsutrustning genom våra vaktmästare. 
 
För Tanums IF som äger klubbhuset med omklädningsrum gäller särskilda regler och har 
genom huvudnyckel tillgång till hela anläggningen. 
 
Tanums Kommun genom fastighetsavdelningen övertar ansvaret för nyckelutlämning från 
Tanums IF för hela Sparvallen inkl. hyrd del av klubbhus. 
 
Ansvaret för utlämning och kvittering av nycklar ligger hos Fastighetsavdelningen dagtid 
måndag -fredag och sker hos Annika Söderberg, Bygdegårdsplan, Tanumshede, 
tel. 0525-183 54. 
 
Regler, användning 
En särskild nyckelserie, ASSA EEH 115 gäller för tillgång till kommunens del av Sparvallen: 
Entréporten, grindar konstgräsplan och friidrottsanläggning, del av förråd, omklädningsrum, 
domarrum, handikapptoalett, elskåp för tändning/släckning av belysning, bom konstgräsplan 
och bom friidrottsanläggning. 
 
Förening som hyr Sparvallen och är värd för träning, match eller tävling ansvarar för 
upplåsning och låsning av hyrd del av anläggningen, omklädningsrum etc. 
 
Värd ansvarar även för upplåsning och låsning av omklädningsrum före-, under- & efter 
träning och matcher eller tävling. 
 
Högtalaranläggning och resultattavla 
 
Högtalaranläggningen med bärbar mikrofon är kommunens och har installerats i kiosken 
tillhörande Tanums IF och ingår i hyran för anläggningen. 
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Högtalaranläggningen med bärbar mikrofon kan praktiskt användas inom tre 
användningsområden, del hela anläggningen, dels separat konstgräsplan respektive separat 
friidrottsanläggning. 
 
Förening, hyresgäst som hyr Sparvallen och vill ha tillgång till högtalaranläggningen anmäler 
detta i samband med bokning av tid. 
 
Tanums IF informeras löpande genom bokningslistor översänts från fastighetsavdelning till 
föreningen veckovis, fredag em. alt. måndag fm. (vaktmästeriet).  
I samband med bokning informeras förening, hyresgäst som önskar högtalaranläggningen att 
ta kontakt med Tanums IF för att komma överens om tid för start, utlämning och återlämning 
av mikrofon, tel. 0525-205 32 förmiddagar. 
 
Resultattavla vid matcher 
 
Tillgång till manöverpanel, fjärkontroll för resultattavla för såväl konstgräsplan som 
alternativt friidrottsanläggning med naturgräsplan, finns även dessa i kiosken tillhörande 
Tanums IF och detta tillsammans med högtalaranläggning och mikrofon. 
 
Här gäller samma förfaringssätt som för högtalaranläggningen, se ovan. 
 
Tanums Kommun 
Barn- & Utbildningsförvaltningen 
Kultur & Fritid 
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