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 Bokningsregler för Sparvallen, konstgräsplan. 
Antagna av Barn- och Utbildningsnämnden 2020-11-03 § 114. 

 
 

Bokningsönskemål lämnas till kommun@tanum.se eller lämnas till kommunens kundcenter, 

Kommunhuset, Tanumshede. 

Bokning sker för följande tre perioder: 

   1 januari- 15 april senast 1 december, 

   16 april- 31 augusti senast 31 mars 

   1 september – december senast 15 augusti 

 

Kundcenter vidarebefordrar önskemålen till Kultur & Fritid för grundbokning, fördelning 

efter dialog med berörda föreningar för respektive bokningsperiod. Grundbokningen sker i 

dialog med berörda föreningar och med hjälp av kundcenter registreras direkt in i 

bokningssystemet. 

 

Bokningsmöten med föreningarna delas upp i bokning av tider med hjälp av kundcenter och 

en del anläggningsfrågor med fastighetsavdelningen. 

 

Efter bokningsdatum är det kommunens kundcenter som sköter om bokningen för respektive 

period och gör kompletterande bokningar och avbokningar för enstaka tillfällen.  

 

Kundcenter och kultur & fritid skall ha löpande avstämningar kring hur bokningen fungerar i 

stort. När det gäller ev. problem i samband med bokning har kultur & fritid fullt ansvar för 

detta. 

  

Fördelning sker enligt följande prioriteringsordning för Sparvallen och kommunens egna 

föreningar: 

 

1. Tävlingsmatcher som bokas i så god tid som möjligt (så fort spelordning har 

fastställts). 

2. Träning för ungdomar och lag som deltar i Svenska fotbollsförbundets serier. 

(16.00 - 19.00), 

3. Träning senior (19.00 -22.00) träningsmatcher jämställs med vanlig 

träningsverksamhet.  

4. Lägerverksamhet för utomstående föreningar som bokas i god tid och att tid avsätts 

mellan 10.00-12.00 respektive 16.00-18.00. 

För kommunens föreningar reserveras för matcher lördag-söndag mellan 12.00-

16.00. 

5. Under förutsättning att tider inte kolliderar med kommunens idrottsföreningar får 

uthyrning ske till företag av olika slag och att bokning sker i god tid före 

arrangemanget. 

 
Om inte konstgräsplan är bokad för aktivitet/ verksamhet får den under ansvar (rätta sig efter 

dessa ordningsregler) användas av allmänheten. 
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Kommunens policy gäller vid uthyrning: 

”Likställighetsprincipen skall iakttas, men om uthyrning kan befaras medföra 

ordningsstörningar eller innebära olaglig verksamhet skall uthyrning kunna vägras”. 

 

Regler för Webb-bokning 
 

Inom kommunen har godkända föreningar efter fastställd grundbokning, genom sitt 

användarnamn och sin lösen möjligheter, att inom vissa regler göra enstaka bokningar: 

. 

Dessa bokningar görs på kommunens hemsida www.tanum.se boka idrottslokaler enligt 

följande: 

• Föreningen kan boka enstaka tider som är lediga inom respektive bokningsperiod. 

• Det finns möjligheter att göra ändringar av erhållen bokning, 

• Avbokning av bokad tid kan göras framtill fem dagar före erhållen bokad och då inte 

heller behöva betala någon hyresavgift. 

 

Eventuellt önskemål om senare avbokning får gå igenom kommunens kundcenter. 

 

Ordningsregler för Sparvallen, konstgräsplan 
 

Återställande av material och redskap 

• Fotbollsmål som används skall återställas utanför matchplan, helst på den asfalterade 

ytan runt om. 

• Redskap som använts skall plockas bort efter aktiviteten. 

• Belysningen på konstgräsplan skall släckas efter träning/match, när den har använts. 

• Eventuellt skräp, eltejp, medicintejp, bandage etc. skall städas och plockas bort efter 

träning/match. 

Omklädningsrum (inkl. duschrum, domarrum och toaletter). 

• Om omklädningsrumen på Sparvallen inte räcker till får omklädningsrum vid 

Hedeskolan disponeras. 

• Omklädningsrum får disponeras en halvtimme före och efter hyrd tid vid träning och 

en timma före och efter hyrd tid vid match. 

• Användning av tobak, alkohol eller droger får inte förekomma. 

• Förvara inte värdesaker utan tillsyn. Kommunen tar inget som helst ansvar för 

värdesaker! 

• Djur får inte vistas i omklädningsrummen eller inomhus. 

 

Städning av omklädningsrum (inkl. duschrum, domarrum och toaletter). 

• Städning av omklädningsrummen sker genom morgonstädning, måndag – fredag. 

• För övrig tid ansvarar hyresgästen för att omklädningsrummen hålls ”fräscha” och 

grovstädas. Ansvarig ledare ansvarar för att detta blir utfört! 

• Under lördag- söndag och helgdagar ansvar föreningen/hyresgästen själv för att 

omklädningsrummen grovstädas och hålls ”fräscha”.  

Ansvarig ledare ansvarar för att detta blir utfört! 

• För hårt nedsmutsade lokaler eller skadegörelse tillkommer kostnad för extra städning 

eller reparationer. 

 

Lämna konstgräsplan och omklädningsrum i det skick Du själv vill finna den! 

http://www.tanum.se/
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