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Ansökan om säsongsbokning 
Under säsongen:              
 

Ange önskad säsongsstart/säsongsavslutning  

       

Hyresgäst: förening/företag/privatperson 
Person-/organisationsnummer Namn 

            

Adress  Postnummer och ort 

             

Telefon dagtid Telefon övrig tid 

            

E-postadress 

      

Ansökan avser 
 

Idrottshall       

 

Typ av hall       

Tid som önskas 

 Veckodag Tid Aktivitet samt Märkning  Ungdom/Senior 

1                         

2                         

3                         

4                         

 

Underskrift 
Datum Namnförtydligande 

            

     Jag godkänner hyresavtalet 

 

     Jag godkänner att personlig information får sparas 

 

 

Blanketten sänds till 

Tranemo Sim och Idrottshall 
Limmareds vägen 2A 
514 32 Tranemo 
Eller via e-post till: bokning.idrottshallar@tranemo.se  
 
 
 

 
 

 

I och med att du skickar in denna blankett registreras dina uppgifter hos Tranemo kommun. Uppgifterna kommer att användas för Tranemo 

kommuns hantering av detta ärende och kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. 
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Följande uppgifter ska lämnas på ansökan 
 

• Välj säsong i rullistan och ange startdatum samt avslutningsdatum.  

• Person-/organisationsnummer för uppgifter till vårt kundregister 

• Adressuppgifter etc. (faktura skickas till denna adress om inget annat anges) 

• Vilken idrottshall som avses.  

• Dessa finns att välja på: Tranemo gamla hallen, Tranemo nya hallen, Grimsås, Länghem, Dalstorp, Limmared 

• Notera även vilken typ av hall du önskar hyra: Hel / halv hall, bana/banor (Halva 1, 2) (Bana 1, 2, 3, 4) 

• Veckodag/tid/aktivitet 

• Märkning = Vilken grupp/lag som tränar ex. P10 

• Ange Ungdom eller Senior, vilket visar om hyran för tiden ska subventioneras eller ej.  

(Gäller endast bidragsberättiga föreningar) 

Ungdom = ledarledd verksamhet där det regelbundet finns minst tre deltagare i åldern 7–20 år 

Senior = all övrig verksamhet 

V.v. förvissa er om att denna uppgift blir korrekt, meddela om förutsättningarna ändras under säsongen! 

• För att din ansökan skall vara giltig så måste kryssrutorna för godkännande fyllas i. 

 

 

 

Förutsättningar 

Vid fördelning av tider tas hänsyn till följande 

• Att alla föreningar som så önskar bör få någon tid, i någon hall 

• Att föreningar tilldelas erforderlig tid för sin verksamhet, i första hand ungdomsverksamhet 

• Att ”inomhusidrotter” prioriteras 

• Hur stor del av hallen som utnyttjas, badmintonbana samordnas och hänvisas till viss tid om så krävs 

• Hur lång period som bokas, längst period har företräde om i övrigt samma förutsättningar 

• Föregående års abonnemang och utnyttjandet av detta 

• Match- och arrangemangstider ska lämnas i samband med ordinarie ansökan, eller så snart dessa är fastställda, 

återkommande sådana bör förläggas så att detta berör övriga abonnenter så lite som möjligt. 

• Vid bokning av sammanhängande period gäller 14 dagars uppsägningstid vid eventuell uppsägning. 

Tillfällig avbokning av abonnemang kan ej göras utan särskilda skäl. 

Uppsägning innebär att aktuell tid kan övergå till annan abonnent. Abonnent som säger upp tid, t. ex i 

samband med skollov kan alltså inte räkna med att återfå denna tid.   
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