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Vedligeholdelse af kommunale haller
Hallerne
I Holbæk Kommune er der både selvejende og kommunale haller. Nogle af de
kommunale haller er selvforvaltende og følger retningslinjerne for drift og
vedligehold af de selvejende haller (Det er Tuse hallen, Vipperød hallen, Tuse Næs
hallerne og Stadionhallen).

De kommunale haller er:







Bjergmarkshallen
Gislinge Hallen
Kundby Hallen
Holbæk Seminarium
Nr. Jernløse Hallen
Undløse Hallen

I henhold til Folkeoplysningsloven stiller Holbæk Kommune lokaler, med den
indretning og inventar der er, gratis til rådigehed for frivillige foreninger og
folkeoplysende voksenundervisning.
Offentlige lokaler må ikke anvendes til private arrangementer. For
erhvervsdrivendes/erhvervsmæssige arrangementer opkræves der gebyr for
omkostninger til teknsk service og rengøring.

Drift og Personale
Den enkelte hals drift varetages, i samarbejder med en brugerbestyrelse, af Vækst
og Bæredygtighed, Drift-Bestiller. Dog varetages den daglige drift af Nr. Jernløse
Hallen af en halinspektør med eget budget.

Ansvar og opgaver
Vækst og Bæredygtighed, Teknisk Service/brugerbestyrelsen har ansvaret for følgende opgaver og tilhørende udgifter og indtægter:



Enkelte mindre vedligeholdelsesopgaver, toiletartikler, papirvarer, booking af
særlige arrangementer, bistand med Teknisk Service og rekvirering at evt.
ekstra rengøring samt lejeudgifter/indtægter.

Vækst og Bæredygtighed, Drift-Bestiller har ansvaret for følgende opgaver og tilhørende udgifter:


Indvendig vedligeholdelse, udvendig vedligeholdelse, tekniske installationer,
terræn/udendørsarealer herunder kloak, el, vand, varme, renovation, rengøring, forsikringer, skatter og afgifter, hærværk/indbrud, lejeudgifter, lejeindtægter.

Større opgaver der dækkes over halpuljen







Nyt halgulv eller renovering
Nye bade- og omklædningsrum eller renovering heraf
Renovering af større tekniske installationer der er
- Ventilationsanlæg
- Opvarmnings enhed
- Eventuel udskiftning af selve halbelysningen
Udvendig renovering/genopretning af klimaskærmen
Eventuel renovering af kloaksystemet

Halpuljen dækker såvel de selvejende som de kommunale haller der, i en prioriteret
rækkefølge, kan få bistand fra halpuljen til udførelse af de i ovenfor angivne opgaver.
Det er ikke Vækst og Bæredygtighed, Drift-Bestillers opgave/ansvar at servicere
eller drifte hallerne.

Rengøring
Rengøringen af kommunens haller følger rengøringen af kommunens skoler. Da
denne rengøring er planlagt til 200 skoledage og fortrinsvis finder sted om morgenen, kan de kommunale haller ikke forventes rengjort efter skoletid, på søgnehelligdage, weekender samt i skoleferierne.
Brugerne forventes at indsamle evt. affald, grov feje og efterlade lokalet til den
næste bruger i acceptabel stand.
Der vil i hallerne være rengøringsredskaber/midler til rådighed.
I forhold til brugere, der ikke er omfattet af Folkeoplysningsloven, er det muligt at
rekvirere teknisk bistand og rengøring mod betaling.

Brugerne
Brugerne sørger selv for at komme ind og lukke efter sig.
En ansvarlig kontaktperson står for tildeling af brikker/nøgler angående adgang.
Brugeren forestår selv opstilling/nedtagning af redskaber udstyr og inventar.
Hallens ordensregler skal følges. Overtrædelse heraf vil kunne medføre at tilladelse
til benyttelse tilbagekaldes.
Hvis der opstår tekniske problemer (lys, vand og varme) kan der ringes til Teknisk
Service på nærmere angivet telefonnummer.

Booking
Ansøgning om benyttelse af de kommunale haller sker 2 gange om året på kommunens hjemmeside og plads tildeles i henhold til ”administrationsgrundlag for tilskud og administration for Kultur- og Fritidsområdet”
Ledig kapacitet kan bookes ved henvendelse til den lokale ansvarlige for den enkelte hal.

Kontakt
Har I spørgsmål om bygninger og vedligeholdelse, så kontakt: Vækst og Bæredygtighed, Drift-Bestiller på e-mail: VaekstogBaeredygtig-hed@holb.dk eller telefon: 72 36
36 36.
Har I spørgsmål om aktiviteterne i hallen, så kontakt: Kultur og fritidssekretariatet
på e-mail: kulturogfritid@holb.dk eller telefon: 72 36 36 36.
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