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1. INLEDNING 

Verksamhetsplan för Sigtuna OK revideras årligen för att snarast efter årsmötet i 
januari månad tillkännages. Delar av verksamhetsplanen skall fortlöpande gå ut som 
information till medlemmarna i KÄRRLEKEN och på föreningens hemsida. 
 
Alla medlemmar skall ha tillgång till verksamhetsplanen antingen genom att kontakta 
en styrelsefunktionär som skall inneha en aktuell verksamhetsplan eller läsa i det 
exemplar som alltid skall finnas tillgänglig i HÄLLSBOSTUGAN 
 

2. MÅL MED VERKSAMHETEN 

Sigtuna OK målsättning är att kunna utöva orientering, skidlöpning, skidorientering 
och löpning. Detta nås genom en bred verksamhet, där ungdomsverksamhet är prio-
riterad. Förutsättningar skapas för såväl tränings-, tävlings, och motionsverksamhet. 
 
Målet nås genom att anordna nybörjarkurser (ungdomar med föräldrar samt andra 
vuxna), genomföra egna träningsarrangemang, anordna tävlingar, klubbläger (resor), 
trivselarrangemang samt bredda ledarunderlaget genom utbildning. 
 
Prioriterad verksamhet är breddläger, deltagande i DM samt 25-mannaorientering. 
Särskild bör uppmärksammas ungdomarnas övergång till junior- och seniorverksam-
heten. 
 
För att kunna nå dessa mål krävs en balanserad ekonomi som skapas genom täv-
lingsarrangemang, bingolotto, kartförsäljning, samt klubbavgifter. 
 
Viktiga för verksamheten är en bred och tillgänglig information. Annonsering i ortstid-
ningarna, KÄRRLEKEN och hemsidan de främsta medlen. Även föreningens tele-
fonsvarare skall innehålla aktuell och saklig information. 
 
UNDER  VERKSAMHETSÅRET 2005  SKALL FÖLJANDE GÖRAS: 
 
Prioriterat tävlingsdeltagande. 

• Fler medlemmar än tidigare som deltar i tävlingar (88 st 2004) 
• DM i Uppland 
• 25-manna 
• 10-mila 
• Nå ett högre ungdomsdeltagande på träningar och tävlingar 

 
Träningsarrangemang. 

• Utveckla samarbetet med närliggande klubbar. 
• Öka inslaget av teknikträning på tisdagarna, inkl fler ungdomar på dessa  
• Organiserad 10-mila träning. 
• Deltagande i Vasaloppsveckan. 

 
Egna tävlingsarrangemang. 

• DM-Natt 
• 2 st Pre-O tävlingar under hösten. 
• Distriktstävling Skid-OL. 
• Erbjuda andra klubbar arrangemang. 
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Utbildning. 

• Deltagande i UOF Banläggarkurs. 
• Deltagande i SOFT banläggarkurs Pre-O. 
• Deltagande i Tävlingsledarkonferens. 
• Intern utbildning Klubben on-line 
• Intern utbildning OCAD. 
• Genomförande av breddläger. 
• Genomförande av SOL-skola   
• Nybörjarkurs/fortsättningskurs för ungdomar och vuxna              
• Strategidiskutioner  ”Klubben i framtiden”. 

 
Hällsbostugan. 

• Projekt ”Stugans renovering” fortsätter. 
 
Spårskötsel. 

• Märkning av spåren fullföljes. 
• Övertagande av ansvar för Valstaspåren. 

 
Kartor. 

• Utveckling av Biskops Arnö-kartan. 
• Planering inför ny karta i Skepptuna. 
• Utarbeta fritidskarta/kulturkarta över Sigtuna 

 
Övriga arrangemang. 

• KM (Orientering, Terräng, Skidor). 
• Naturpasset 
• Grötkavle, Nattugglan och SPAT. 
• Blot, Höstfest. 
• Skidans Dag 
• Fortsatt samarbete med skolor. 

 
 

3. ARBETSFORMER 

Klubbens arbete leds av en styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsens ansvar 
och arbetsuppgifter är följande: 
 

• Ordförande: Leder och samordnar klubbens verksamhet. Representerar före-
ningen i olika sammanhang. 

• Kassör: Ansvarar för att räkenskaperna redovisas och bokförs enligt god sed. 
• Sekreterare: Svarar för, förutom protokollföring vid möten, att protokoll, årsbe-

rättelser, verksamhetsplaner m fl dokument anslås i klubbstugan samt redovi-
sas på hemsidan. 

 
I övrigt ansvarar styrelsen för: 
 

• ledning och samordning av orienteringsverksamheten  
• ledning och samordning av verksamheten inom skidåkning och skidoriente-

ring 
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• ledning och samordning av verksamheten inom såväl  terränglöpning som  
landsvägslöpning. 

• ledning och samordning av ungdomsverksamheten   
• ledning och samordning av samt utveckling av IT-användandet i klubben 
• bevakning av att erforderlig kompetensutveckling sker i klubben (ex tävlings-

ledare, banläggare, kartritare m fl) för att kunna genomföra planerad verk-
samhet 

 
Arbetsuppgifter och ansvar för klubbmedlemmarna publiceras i årets första  nummer 
av KÄRRLEKEN samt på hemsidan 
 
För att säkerställa en kontinuerlig utveckling av föreningen skall strävan vara att ut-
bilda och stimulera medlemmarna att delta i klubbens arbete. 
 

4. IT-POLICY 

För att underlätta verksamheten skall följande policy gälla: 
 
Verksamheten inom Sigtuna OK skall vid varje tillfälle kunna nyttja anpassat dator-
stöd för att skapa rationalitet i det ideella arbetet. Detta innebär att informationen till 
medlemmarna, stöd för arrangemang och administrativt föreningsarbete i stor ut-
sträckning skall ske med datorstöd. 
 

5. REKRYTERING OCH UTBILDNING 

Ansvar för planering och genomförande av rekrytering, utbildning och studiecirklar 
har styrelsemedlemmarna för respektive ansvarsområde. 
 
Ansvaret innebär följande: 

• organisera och genomföra de aktiviteter i rekryterande syfte som framgår av 
denna verksamhetsplan. 

• undersöka behovet av utbildning/fortbildning av klubbmedlemmar inom ramen 
för klubbens målsättning. 

• vara kontaktman med såväl distriktsförbund som riksförbund i rekryterings- 
och utbildningsfrågor  

• svara för anmälningar till utbildning. 
• organisera studiecirklar 

 
REKRYTERING 

Rekryteringen är prioriterad verksamhet som alla klubbmedlemmar gemensamt skall 
känna ansvar för. Rekrytering sker främst genom information och kontaktverksamhet. 
 
UTBILDNING 

En viktig del för klubbens utveckling utgörs av kontinuerlig utbildning av alla med-
lemmar, såväl ungdomar som vuxna. Kurser och andra utbildningar anordnas som 
främjar klubbens målsättning.  
 
Utbildning kan med fördel anordnas som studiecirklar. 
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För att tillgodose det kompetensbehov som behövs för att kunna genomföra en kva-
litativ verksamhet inom klubben skall fortbildning ske av dels styrelsefunktionärer och 
dels aktivitetsansvariga. De utbildningsprogram som anordnas av distriktsförbund 
och riksförbund utnyttjas. Finns underlag skall anordnas utbildning i klubbens egen 
regi. Med fördel kan de resurser som ställs till förfogande av SISU utnyttjas. 
 

6. INFORMATION 

Informationen inom och utom klubben syftar till att tillkännage klubbens verksamhet 
såväl för medlemmarna som för allmänheten inom klubbens upptagningsområde. 
Huvudansvaret för informationsverksamheten enligt denna verksamhetsplan åläggs 
styrelsemedlemmarna för respektive ansvarsområde. 
 
Den utåtriktade informationen syftar främst till att göra klubbens namn och verksam-
het känd i närområdet som ett viktigt stöd för rekryteringen.  
 
Informationen till medlemmarna och övriga intresserade skall innehålla uppgifter om 
träningar, tävlingar och utbildningar. Dessutom bör inslag av kåserier och andra hän-
delser som är angeläget att förmedla inom klubben i syfte att skapa samhörighet och 
klubbkänsla. Detaljinformation om klubbens tävlingar och annan verksamhet för-
medlas genom anslag och direktinformation. 
 
INFORMATIONSFÖRMEDLING 

Informationen förmedlas inom och utom klubben på följande sätt: 
• KÄRRLEKEN som utkommer med minst 4 nummer per år och utsänds för-

utom till medlemmarna även till andra organisationer och samarbetspartners. 
• Hemsida på internet (klubben online) www.svenskidrott.se/a/sigtunaok_ol 
• Telefonsvarare 
• Annonser och artiklar i Sigtunabygden 
• Direktinformation genom särskilda meddelanden.  
• Anslag på officiella anslagstavlor. 

 

 

7. TRÄNING OCH TÄVLING 

TRÄNINGAR 

Gemensamma klubbträningar genomförs under säsongen på tisdagar, torsdagar och 
söndagar (tävlingsfria). Dessa tider kompletteras efter behov av resp ansvarig ledare 
när förutsättningar finns.  
 
Träningar kungörs genom telefonsvararen i Hällsbostugan och i vissa fall genom 
annons i "Sigtunabygden". 

Nr Presstopp Huvudsakligt innehåll 
1 15 februari Rapport från årsmötet 
2 7 juni Rapport från vårsäsongen 
3 1 november Rapport från höstsäsongen 
4 1 januari Inför årsmötet – verksamhetsberättelser 
  Anm: KÄRRLEKEN utkommer normalt 14 dagar efter presstopp. 
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TÄVLINGSANMÄLAN. 

Tävlingsprogrammet framgår av verksamhetsplan och av särskild information från 
ansvarig ledare (Ol, Skidor, Terräng och Ungdom o s v) 
 
Till individuella tävlingar i orientering görs anmälan på följande sätt: 
 
• Genom klubbens hemsida (se information). 
 
• Genom att skriva upp sig i klubbens anmälningspärm som finns tillgänglig vid 

varje tävling och gemensamma träningar.  
 
• Genom att anmäla sig till klubbanmälaren för orienteringstävlingar senast söndag 

kl 2000, 14 dagar före aktuell tävling. Vem som är på klubbanmälare framgår av 
årets första nummer av Kärrleken (" Arbetsuppgifter för klubbmedlemmar"). Sär-
skild anmälningstidpunkt kan förekomma.  

 
Ungdomar bör innan anmälan vara överens med ungdomsledaren om aktuell klass 
mm. 
 
Anmälan till skidtävlingar görs till klubbanmälaren för skidor. Vem som är klubban-
mälare framgår av årets första nummer av Kärrleken (" Arbetsuppgifter för 
klubbmedlemmar").  
 
Anmälan till tävlingar i terränglöpning görs individuellt 
 
RESULTATREDOVISNING 

Resultat från tävlingar återfinns enligt följande: 

• Fullständiga resultat och sträcktider i tävlingskalendern i "klubben online" (ansvar:  
arrangemangens tävlingsledare) 

• Klubbresultat mm på Sigtuna OK`s sidor i "klubben online" (ansvar: resp gren-
ansvarige i Sigtuna OK) 

• Publicering av klubbresultat i KÄRRLEKEN (ansvar: redaktören. Underlag från 
klubbanmälaren/tävlingar  och grenansvariga/klubbtävlingar) 

AVRESA TILL TÄVLINGAR 

För samlad avresa till tävlingar är samlingsplatser normalt följande beroende på vil-
ket håll som tävlingen avgörs. 
 
Samlingsplats Tävlingsområde 
STATOIL i Märsta Roslagen eller söderut. 
TULLEN Märsta/Sigtuna Uppsalaområdet och norrut 
Sigtuna IP Enköpingsområdet och västerut 
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8. HÄLLSBOSTUGAN 

ORDNINGSREGLER FÖR HÄLLSBOSTUGAN  

 Allmänna ordningsregler finns anslagna i stugan  

 Bokning av stugan (uthyrning) skall normalt göras i stugan (telefon eller besök) 
under stugans ordinarie öppethållningstider (tis- och torsdagskvällar). OBS! Även 
klubbverksamhet i stugan skall föras in i bokningskalendern (möten, träningar, 
kurser, läger o s v) av den som är ansvarig för verksamheten. 

STUGANSVARIG 

Den stugansvarige som väljs av årsmötet ansvarar för: 

 upprättande av förteckning över stugvärdar 

 upprättande/revidering av skötselanvisningar för stugan (stugpärmen) 

 uthyrning av stugan med hjälp av stugvärdarna 

 att bokningslista, hyresvillkor och ansvarsförbindelse för förhyrning  finns i stugan  

 stugkassan i samråd med kassören  

 rapportering till styrelsen om behov av åtgärder mm.  

STUGVÄRDAR 

Stugvärd svarar för 

 öppethållningen vid ordinarie öppethållningstider (tisdag- och torsdagskvällar).  

 att bokningar (uthyrning) av stugan förs in i stugans bokningskalender (stugpär-
men)  

 att ansvarig hyresgäst erhåller "Ansvarsförbindelse" och "Hyresvillkor"   

 att lämna ut stugnycklar till ansvarig hyresgäst mot erhållande av undertecknad 
ansvarsförbindelse inkluderande kvittens av nycklarna 

 att ta emot  stugnycklar efter uthyrning och på ansvarsförbindelsen kvittera åter-
lämnandet (stugpärmen). Den kvitterade ansvarsförbindelsen (underlag för fak-
tura) läggs därefter i kassörens postfack  

Förteckning över stugvärdar finns i stugan (stugpärmen).  

Instruktion för stugvärdar framgår av bilaga 1.  

LEDARE/TRÄNINGSANSVARIGA  

• Ledare/träningsansvariga (motsv) svarar för att stugvärd utses när stugan an-
vänds/hålls öppen på andra tider än de ordinarie (ex lör- eller söndagar). 
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• Ledare/träningsansvariga (motsv) svarar för bokning av stugan på andra tider 
än de ordinarie (ex lör- eller söndagar) och att tiden förs in i in i stugans bok-
ningskalender (stugpärmen)  

STORSTÄDNING 

Storstädning av stugan genomförs normalt under hösten och våren (samordnas ev 
med arbetsdag på spåren). Medlemmarna kallas till dessa städdagar.  

REPARATIONER, UNDERHÅLL OCH INVESTERINGAR 

Behov av större reparationer med kostnadsbedömning skall föredras för styrelsen. 
Rullande plan för större reparationer och investeringar skall upprättas. För arbetets 
genomförande utses särskild byggrupp. 

FÖRHYRNING AV HÄLLBOSTUGAN 
 
Hyresvillkor vid förhyrning av Hällsbostugan enligt bilaga 2, sid 1 
  
Ansvarig hyresgäst, skall vid all förhyrning av stugan, tagit del av hyresvillkoren samt 
undertecknat ansvarsförbindelse enligt bilaga 2, sid 2. 

9. SPÅRSKÖTSEL  

ELLJUSSPÅRET- HÄLLSBO 
 
Ansvar 
Sigtuna OK har ett avtal med Sigtuna kommun om att sköta elljusspåret vid Hälls-
bostugan på ett sådant sätt att det är användbart för motion året runt. Ett samman-
hållande ansvar inom föreningen för åtagandet i avtalet har styrelsen. För detta av-
sätter klubben en söndag på våren och en söndag på hösten för att iordningställa 
spåret. I skötseln ingår inte underhåll av elljusspårets belysning.  
 
Funktion 
• Hålla motionsbanorna i passligt skick 
• Erbjuda goda möjligheter till motion.  
• I största möjliga mån tillfredsställa brukarnas önskemål och i minsta möjliga mån 

störa deras verksamheter. 
 
Tillsyn 
• Kontroll av funktion och kvalité en gång /vecka.  
• Fel på belysningen anmäls (ange stolpnummer) till Sigtuna kommun/Kultur och 

fritid som ger uppdrag till elreparatör (normalt Sandströms el). 
 
Städning 
• Skräpplockning vid behov eller minst 2 ggr/säsong (gäller 5 m från spårmitt) 
 
Snöröjning 
• Snöröjning och halkbekämpning av parkering 
 
Spårpreparering, sommartid. 
• Åstadkomma en bankvalitet som passar brukarnas önskemål 
• Dränering av dagvatten 
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• Komplettering med grus/sand 
• Sladdning 
• Slåtter och slyrensning 
 
Spårpreparering, vintertid 
• Snöpackning av elljusspårets hela bredd.  
• Dragning av spår, på kanterna, med spårkälke när snötillgången medger. 

Mittremsan (snöpackad) avses för fotgängare och löpare. 
 
Spårmarkering 
• Komplettering med skyltar 
 
Trädfällning 
• Snöhindrande träd/grenar (fällning/kvistning) 
• Röjning av vindfällen (röjning) 
• Övriga åtgärder som krävs för funktion och prydligt utseende. 
• Tillstånd från parkavdelningen krävs för trädfällning. 
 
ÖVRIGA HÄLLSBOSPÅR 
 
Underhåll av terrängspåren såsom slyrensning, preparering, reparationer av 
broar/spänger samt märkning av spåren (skyltning) genomförs av särskilt utsedda 
(sammankallade) arbetsgrupper. 
 
Vintertid körs skidspår (utöver elljusspåret) upp i den omfattning snötillgången med-
ger. Spåren dras i möjligaste mån  separerade från terrängspåren. Dessa skidspår 
märks med snitsel. 
 
VALSTASPÅREN  
 
Ansvar 
Sigtuna OK har ett avtal med Sigtuna kommun om att sköta Valstaspåren (spår och 
leder) i Märsta. Arbetet med spåren genomförs av en särskilt utsedd arbetsgrupp (se 
" Arbetsuppgifter för klubbmedlemmar" i årets första nummer av Kärrleken).  
Ett sammanhållande ansvar inom föreningen för åtagandet i avtalet har styrelsen.  
 
Funktion 
• Hålla motionsspåren i gott skick 
• Erbjuda goda möjligheter till motion 

 
Tillsyn 
• Kontroll, funktion och kvalitet 1 ggr/månad 
 
Städning 
• Skräpplockning     2 ggr/månad 
 
Spårpreparering - sommartid 
• Åstadkomma en bankvalité som passar brukarnas önskemål 
• Utdränering av dagvatten 
• Gräsklippning 
 
Spårmarkering 
• Komplettering med skyltar 
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10. EKONOMI 

BUDGETPLAN  

Vid årsmöte fastställs klubbens budget baserat på den verksamhet som varje grenle-
dare anmält och godkänts av styrelsen. Budgetplan enligt bilaga 3. 
 
BIDRAG 

SISU, Sigtuna kommun med flera organisationer fördelar bidrag till föreningar som 
genomför bidragsberättigad verksamhet. Det ankommer på den som planerar och 
genomför sådan verksamhet att även bevaka och ansöka om de bidrag som finns 
 
MEDLEMSAVGIFTER MM 

Medlemsavgifter för 2005 är följande: 
Vuxna (över 16 år) 250 kronor 
Ungdomar 125 kronor 
Familjeavgift (två vuxna inkl ungdomar upp till 16 år)  500 kronor 
 
Den som blir medlem i klubben under andra halvåret erlägger halv medlemsavgift. 
 
TÄVLINGSAVGIFTER 

Tävlingsavgiften inbetalas av klubben och är en avgift som är fastställd av Svenska 
orienteringsförbundet. Det som nedan sägs beträffande tävlingsavgift gäller även för 
terräng- och skidtävlingar upp till det belopp som gäller för orienteringstävlingar. 
 
Klubben svarar helt för tävlingsavgifter för ungdomar.  
 
För vuxna svarar klubben för hela tävlingsavgiften för mästerskapstävlingar (DM, 
SvM, RM och SM) och budkavlar samt därutöver fyra (4) tävlingar (inkl direktan-
mälningsbanor) per år  
 
För deltagande i tävlingar därutöver samt vid flerdagars s.k. ”sommartävlingar" be-
talas hela tävlingsavgiften av deltagaren själv.  
 
Nominering av budkavlelag görs av orienteringsledaren eller av denne utsedd ansva-
rig. 
  
Tävlingsavgift för direktanmälningsbanor faktureras normalt till klubben. Har deltaga-
ren betalt kontant, utbetalas erlagd avgift  av kassören mot kvitto på erlagd avgift 
förutsatt att klubben skall stå för avgiften (se ovan). 
 
Vid utebliven start svarar deltagaren alltid för hela tävlingsavgiften. Detta gäller även 
ungdomar.  
 
Vid hyra av "bricka" svarar både ungdomar och vuxna deltagare för hyreskostnaden. 
Kassören fakturerar vid lämplig tidpunkt de avgifter som deltagare själv skall svara 
för.  
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BILAVGIFTER 

Kostnaderna för bilresa till tävlingar (motsv.) fördelas lika mellan förare och passage-
rare. Det belopp som skall fördelas beräknas till  16 kronor/mil. Ungdomar som deltar 
i tävlingar (motsv.) har fri resa som ersätts av klubben. Ersättning till den som utför 
transporter för SiOK:s räkning utges med 16 kr/mil. 
 
BADAVGIFTER (Hällsbostugan) 
För medlemmar i Sigtuna OK tas ingen särskild badavgift ut i samband med före-
ningsaktiviteter. 
 
För icke medlemmar är badavgiften: 20 kr för enskilt bad 
 
HYRESAVGIFTER (Hällsbostugan) 
 
Stughyra   
Medlemmar: 300 kr/dag  
Skolor, föreningar:  500 kr/dag  
Kortare föreningsmöten: 250 kr/ max 4 tim  
Badavgifter  Dusch: 20 kr/person/tillfälle Bastu: 100 kr/bastu 
 

FÖRSÄLJNING AV TÄVLINGSUTRUSTNING 

Tävlingsdräkter, tränings- och klubboverall mm försäljes av klubben. 
 
FÖRSÄLJNING AV KARTOR 

Kartor försäljes av klubbens kartansvarige. 
 
Normalpris för karta (A4) oberoende av kartblad är 20 kr. Vid försäljning till skolor 
debiteras ett rabatterat pris med 50 %. Pris för större kartblad (ex A3) enligt överens-
kommelse. 
 
NATURPASSET (TRIMPAKET): 50 kr NATURPASSET  lätt: 30 kr 
 
KLUBBARRANGEMANG 

När Sigtuna OK anordnar orienteringsaktivitet för andra klubbar eller organisationer 
skall följande ersättning för kartor, banläggning m.m begäras enligt följande sam-
manställning: 
 
Tjänst Pris  
Karta 20 kr/deltagare  
Banpåtryck, kontrolldefinitioner och plastficka 10 kr/deltagare  
Banläggning inkl. 2 banor 300 kr  
Ytterligare banor 100 kr/bana  
Tävlingsadministration 10 kr/deltagare, minst 50 kr  
Badavgift, Hällsbostugan 20 kr/deltagare  
Kafeteria, Hällsbostugan Enligt gällande prislista  
 
Vid arrangemang för skolor rabatteras ovanstående priser med femtio procent, dock 
ej badavgifter och kafeteria. Ansvarig för aktiviteten lämnar faktureringsunderlag till 
kassören.  
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INSTRUKTION FÖR STUGVÄRDAR 

Vid ev förhinder ansvarar utsedd stugvärd för att ersättare utses/kallas. 
 
Stugnycklar  
• Avgående stugvärd kontaktar i god tid nästa stugvärd på listan om när och var 

överlämnande/hämtning av stugnycklarna kan ske.  
• Vid ev problem kontaktas den stugansvarige. 
 
Förberedelser 
• Upplåsning av stugan 
• Igångsättning  av herr- och dambastun samt fläktsystemet (tis-och torsdagar 

samt vid andra träningstillfällen) 
• Ev tändning av brasa 
• Kaffekokning 
 
Försäljning och servering 
• Prislista finns anslagen i köket 
 
Bokningar 
• Se bilaga 2 samt bokningslistan i stugärmen 
 
Avslutning 
• Avstängning av herr- och dambastun samt fläktsystemet 
• Öppna bastudörrarna samt avsvabbning av bastu-och duschrum 
• Diskning samt städning av köket 
• Avtorkning av bord  
• Iordningställande av möbler 
• Grovstädning 
• Stängning av stugan 
 
Redovisning av serveringskassan 
• Pågående stugvärd ansvarar för handkassa/kassaskrin (skall alltid finnas i stu-

gan) med växelkassa (ca 100 kr) 
• Intäkter från försäljning överlämnas till den stugansvarige (Bengt Boström) eller 

kassören (Hans Selander) snarast möjligt    
 
Rapportering 
• Rapporterar om ev fel i stugan till den stugansvarige  
• Rapporterar om ev varubrister till den stugansvarige  
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      Bilaga 2 sid 1 
 

ANSVARFÖRBINDELSE VID FÖRHYRNING AV HÄLLSBOSTUGAN 

Denna  ansvarsförbindelse avser förhyrning av Sigtuna OK´s klubbstuga (Hällsbo-
stugan) i Sigtuna. Villkor för uthyrningen återfinns på baksidan (Bilaga 2 sid 2). An-
svarsförbindelsen skall returneras ifylld till Sigtuna OK senast i samband med nyck-
elutlämningen. 
 
Förhyrningens omfattning 

Samlingslokal med kök:     □ 
Omkädnadsrum med dusch/bastu: □                         Antal  badgäster: _______ st 
 
Övriga önskemål (ex kylskåp): __________________________________________ 
 
Hyrestid 
Datum: _______________            Tid:  från kl  ___________  till kl ___________ 
 
Förhyrningens ändamål 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Avgifter (se baksidan)  faktureras till  hyresgästen 
 
 
Hyresgäst:       ____________________________________ 
(medlem, skola, förening 
Namn:        __________________________________    Telefon: __________ 
(ansvarig person) 
Adress:       _____________________________________________________ 
 
Fakturaadress: _____________________________________________________ 
(om annan än ovan) 
 
Genom att underteckna denna ansvarsförbindelse godkänner hyresgästen de villkor 
som gäller för uthyrningen. 

□     Nycklar till stugan, med nr ….., har erhållits 
 
Underskrift: (Datum och namnteckning) 
 
________________________________ 
(Ansvarig person) 

□   Nycklar till stugan har återlämnats 
 

Underskrift: (Datum och namnteckning) 
 

________________________________ 
(Sigtuna OK) 
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      Bilaga 2 sid 2 
 

HYRESVILLKOR FÖR HÄLLSBOSTUGAN 

Medlemmar i Sigtuna OK (efter minst 3 månaders medlemsskap),  
skolor och föreningar äger rätt att hyra lokalerna, dock inte kontorsutrymmena. 
 
Allmänna villkor  
• Uthyrning av stugan inkluderar tillgång till kök med inventarier. Om bastu/dusch 

avses utnyttjas skall detta särskilt anges. Badavgifter tillkommer därvid. 
• Hyresgästen ansvarar för lokalerna och dess inventarier. Hyresgästen är ersätt-

ningsskyldig för skador som denne eller dennes gäster orsakar. 
• Brandskyddsansvarig skall vara utsedd (normalt den som skriver på avtalet). 

Denne ansvarar för att maxantalet, 50 personer, ej överskrids samt för att ut- och 
nödutgångar (två fönster) ej blockeras. Rökning är förbjuden i hela byggnaden. 

 
Stughyra   
Medlemmar: 300 kr/dag  
Skolor, föreningar:  500 kr/dag  
Kortare föreningsmöten: 250 kr/ max 4 tim  
Badavgifter  Dusch: 20 kr/person/tillfälle Bastu: 100 kr/bastu 
 
Hyresgästen ansvarar för  
• att inga obehöriga får tillträde till lokalen 
• tillsyn och ordning i och omkring stugan  
• att dörrar och fönster är stängda när lokalen lämnas 
• att besökare med bilar eller andra fortskaffningsmedel ställer dessa på därför 

avsedd plats 
• uppkomna skador på lokaler eller inventarier skall omedelbart anmälas till Sig-

tuna OK (stugansvarige).  
• eventuell läsk eller bröd som Sigtuna OK förvarar i kylskåp eller frys får inte för-

brukas. Detta gäller även kaffe och andra förbrukningsvaror.  
 
Ansvarsförhållanden vid skador mm 
Besökare vistas inom anläggningen på egen risk. Sigtuna OK fritager sig från allt 
ansvar för olycksfall, personskador samt förlust eller skada på personlig egendom. 
 
Bokning 
Bokningar av stugan skall göras under stugans ordinarie öppethållningstider  
(tisdags- och torsdagskvällar kl 17-20) per telefon (592 50244) eller genom besök.  
Bokning kan ske högst en (1) månad i förväg.  
Klubbens stugansvarige är Bengt Boström tfn: 08-592 501 93 eller E-post 
b.bos@swipnet.se.  
 
Nycklar och betalning 
Uthämtning resp återlämning av nycklar sker normalt i stugan på ordinarie öppettider, 
eller efter överenskommelse med den stugansvarige. Nycklarna skall kvitteras. Av-
gifterna faktureras i efterskott. Ev förlust av nycklar debiteras med 1000 kr. 
 
Städning 
Lokalen skall lämnas i samma skick som den intogs. Om lokalen lämnas ostädad 
kommer hyresgästen att debiteras kostnaden för extra städning. 


