Uthyrning Lindhallen
Helsal inkl. 2 omklädningsrum
Halvsal inkl. 1 omklädningsrum
Match 3h helsal inkl. 2 omklädningsrum + café

Vardagar 16:00-21:00
350:-/h
250:/h
1200:-

Vardagar 21:00-23:00
300:-/h
200:-/h
1200:-

Helger 8:00-23:00
300:-/h
200:-/h
1200:-

Cafédel för servering av fika
Matlagning/bak (4 kök)

100:-/h (vid hallhyra)
250:-/h

100:-/h (vid hallhyra)
250:-/h

100:-/h (vid hallhyra)
250:-/h

Företagsevenemang/fester

Offereras

Offereras

Offereras

Deposition nyckel/tagg 200:Bokning sker genom Lindgården konferens på telefon 0223-43407, eller genom att skicka en förfrågan till bokning@lindgardenkonferens.se
Utlämning av nyckel/tagg sker på Lindgården, Kyrkvägen 7 mellan 8:00-16:00.
Betalning för korttidshyra inklusive deposition för nyckel/tagg (200:-) sker med swish. Vid återlämnande av nyckel och tagg återbetalas deposition på
närmaste efterföljande arbetsdag till samma telefonnummer. När fasta återkommande tider bokas sker fakturering månadsvis och ingen depositionsavgift
behöver erläggas. I händelse av borttappad nyckel/tagg tas en avgift på 200:- ut. Vid bokning av minst 4 timmar i följd eller minst 6 timmar/vecka medför
automatiskt 50:- rabatt/h. Priser inklusive moms.
Helghyra för träningsläger eller cuper offereras vid förfrågan.
Övernattning hårt underlag i skolsal kan erbjudas.
Catering från Lindgårdens kök kan erbjudas.

Detta gäller när du hyr Lindhallen
Förhållningsregler
• Rök- och alkoholförbud råder på hela anläggningen
• Skogräns för ytterskor innanför entréhall (vid skohyllor)
• Endast skor med sula avsedda för inomhusbruk (non marking) får användas i hallen
• Plocka undan efter dig i hallen och ställ tillbaka utrustning på avsedd plats
• Släck full belysning så endast grundbelysning är tänd efter avslutat pass
• Se till att omklädningsrum är städat och eventuellt skräp lagt i papperskorg
• Ansvara för att alla dörrar är låsta (nödutrymning) vid avslutat pass och att tillkoppling av larm sker när du som sista grupp lämnar Lindhallen
Extra förhållningsregler covid-19
• Håll avstånd
• Tvätta händerna ofta alternativt använd handsprit
• Hosta och nys i armvecket
• Duschar är stängda för allmänheten så länge restriktioner för pandemin pågår
• Maxantal idrottshall är satt till 80 personer för helsal och 40 personer för halvsal
• Du som hyresgäst ansvarar för att informerat maxantal i lokalen ej överskrids av din grupp och att den ej blandar sig med andra grupper.
• Efter avslutat pass lämna byggnaden så snabbt det går

