
Bokning av Västra skolans gymnastiksal och Nästegårdshallen 

 
Nästegårdshallen 
Kan hyras vardagar 17-22 och lördagar-söndagar 7-22.  
 
Hyra Hel hall 100 kr/timme, delad hall 55 kr/timme.  
Bokning Kvänums Bibliotek tel. 0512-316 50, Vara folkbibliotek tel. 0512-312 20 eller via mail 

kulturvara@vara.se. 
Betalning Betalning sker via faktura för bokningar värda mer än 500 kr. Fakturaadress lämnas alltid 

vid bokningstillfället. Kostnader upp till 500 kr betalas kontant på biblioteket.  
Nycklar Hyresgästen hämtar/lämnar nyckel på biblioteket i Kvänum mot uppvisande av lånekort. 

Lånekortet är personligt och legitimation måste visas upp för att man ska få ett lånekort. 
Lånekort är gratis att skaffa första gången. Nyckeln lämnas där den hämtats. Undvik att 
lämna nyckel via inkast då säkerheten i återlämningsrutinerna inte kan garanteras då. 

 
Västra skolans gymnastiksal 
Kan hyras vardagar 17-22 och lördagar-söndagar 7-22. 
 
Hyra 65 kr/timme.  
Bokning Vara folkbibliotek tel. 0512-312 20 eller via mail kulturvara@vara.se. 
Betalning Betalning sker via faktura för bokningar värda mer än 500 kr. Fakturaadress lämnas alltid 

vid bokningstillfället. Kostnader upp till 500 kr betalas kontant på biblioteket.  
Nycklar  Hyresgästen hämtar/lämnar nyckel till Västra skolans gymnastiksal på biblioteket i Vara 

mot uppvisande av lånekort. Lånekortet är personligt och legitimation måste visas upp för 
att man ska få ett lånekort. Lånekort är gratis att skaffa första gången. Nyckeln lämnas där 
den hämtats. Undvik att lämna nyckel via inkast då säkerheten i återlämningsrutinerna inte 
kan garanteras då. 

 
Regler för uthyrning  
 
Hyresgästen:  

 är personligt ansvarig för nyckeln och hur den används; 

 ansvarar för att nyckeln återlämnas som överenskommet; 

 faktureras förkommen nyckel med 500 kronor; 

 ansvarar för att hålla god ordning i materialskåpen genom att lägga tillbaka material på rätt ställe 
och se till att allt är klart för användning igen; 

 ansvarar för att lokalen städas efter användning till minst samma nivå som när hyresgästen kom; 

 ansvarar för att inga droger av något slag förekommer i skolans inne- eller utemiljö; 

 lämnar lokalen sist och släcker och låser efter sig. 

 Om en nyckel inte kommer tillbaka i tid debiteras hyresgästen löpande hyreskostnad (65 kr/tim) 
till dess nyckeln har lämnats. 

 Kultur Vara förbehåller sig rätten att vid behov anlita städbolag som debiteras hyresgästen i de fall 
städningen inte skötts på ett bra sätt. 

 Hyresgäst som inte följer reglerna kan stängas av från uthyrning under kortare eller längre tid. 
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