
 
ESBO STAD 
Idrottstjänster 
 

UTOMSTÅENDE ANVÄNDARES FÖRBINDELSE TILL EGEN 
ÖVERVAKNING AV SKOLLOKALER OCH TILL ATT LÄMNA LOKALERNA 
I SNYGGT SKICK 

 
Avsikten med denna förbindelse är att garantera att utomstående användare använder 
skolans lokaler och redskap korrekt och att det råder ordning i skolan under 
användningen. Förbindelsen gäller idrottslokaler och därtill hörande duschrum, 
omklädningsrum och toaletter samt förbindelserna till dessa. Övriga lokaler i skolan 
ska bokas hos skolan. Skriv ut, fyll i och skanna förbindelsen och skicka den per e-post 
till liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi eller skicka den per post till Idrottstjänsterna, 
Egen övervakning, PB 34, 02070 ESBO STAD. 
 

FÖRBINDELSEN INGÅS AV: 
 
Förening eller annan aktör        
 
Adress        
 
Kontaktpersonens namn        
 
E-postadress        
 
Telefon        
 

ANSVARIG PERSON FÖR ÖVERVAKNING OCH SNYGGHET 
 
Användaren utser en ansvarig person (+18 år) för övervakning och snygghet. Om den 
ansvariga personen är förhindrad att sköta sin uppgift ska användaren utse en 
ersättare. Staden ska meddelas om den ansvariga personen ändras. 
 
Ansvarig person        
 
E-postadress        
 
Telefon        

 
PLATS OCH TID DÄR DEN ANSVARIGA PERSONEN ÄR ANSVARIG FÖR ÖVERVAKNING 
OCH SNYGGHET 

Skolans namn:        
 
Adress:         
 
Period: 19.8.2019 – 22.8.2021 

mailto:liikuntapaikkavaraukset@espoo.fi


ÖVERVAKNING OCH SNYGGHET  
 

Den ansvariga personen förbinder sig att sköta följande uppgifter vid användning med 
egen övervakning:  

- övervaka fastigheten, lösöret och ordningen i lokalerna samt se till att 
användningsturen används för det avsedda ändamålet 

- inspektera lokalerna efter användningen, anteckna eventuella skador och meddela 
rektorn och idrottstjänsterna om dessa  

- enligt givna anvisningar se till att luftkonditionering och tjuvlarm kopplas samt se till 
att lokalerna som använts snyggas upp  

- guida och övervaka användarna och se till att användarna ställer tillbaka redskap 
m.m. på sina platser 

- låsa fönstren och ytterdörrarna, släcka belysningen och se till att ingen blir kvar i 
lokalerna när användningsturen slutar  

- den ansvariga personen avlägsnar sig sist från skollokalerna när de ovan nämnda 
uppgifterna har utförts 

 
ÖVERLÅTELSE AV NYCKELN 
 

Användaren förbinder sig att använda skolans nyckel korrekt. Nyckeln överlåts till 
ansvarspersonen mot kvittering. Nyckeln får inte överlåtas till en tredje part. När 
perioden som förbindelsen gäller slutar ska den ansvariga personen omedelbart lämna 
tillbaka nyckeln till skolan. 

 
ANSVAR FÖR ATT UPPGIFTERNA UTFÖRS OCH ANSVAR OM DET SKER EN SKADA 
 

Användaren förbinder sig att utföra de ovan nämnda uppgifterna omsorgsfullt. Om 
användaren väsentligt bryter mot uppgifter i denna förbindelse eller upprepade gånger 
försummar att utföra uppgifter, förlorar användaren sin användningstur i skolan.  

 
Användaren är skyldig att ersätta skador som uppstår på grund av försummelse att 
utföra uppgifter i förbindelsen eller annan oaktsamhet eller vållande. Det 
rekommenderas att användaren har en ansvarighetsförsäkring som täcker sådana 
skador. 

 
ÖVRIGA VILLKOR 
 

Staden meddelar datum för eventuella avvikelser från användningsturerna (till exempel 
under skollov). 
 
Staden svarar inte för användarens egendom som lämnats i lokalerna.  
 
I byggnaderna och på därtill hörande gårdar iakttas utöver tobakslagen stadsstyrelsens 
beslut 15.6.2010 om ”Ett rökfritt Esbo”. 

 
DATUM OCH UNDERSKRIFT 

 
underskrift (användaren)  underskrift (idrottstjänsterna) 
 
 
       
 
        Markku Sistonen  
namnförtydligande  namnförtydligande 
 


