
Ankomststämpel

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter hittar du på  
http://www.bastad.se/Uppleva och göra/Hantering av personuppgifter

Båstads kommun 
  
Teknik och service 
269 80 BÅSTAD 
Telefon: 0431 - 770 00 vx 
Bankgiro: 650-8337 
Org.nummer: 212000-0944 
bastads.kommun@bastad.se 
www.bastad.se 
 

Ansökan 
HYRA AV IDROTTS- OCH 
GYMNASTIKSAL

Förslöv stora hallen Östra Karup

Förslöv lilla hallen Västra KarupTorekov

Båstad

Fyll i för den idrotts/gymnastiksal som ansökan gäller

Du kan hyra följande tider i alla hallar: 
Vardagar kl 17.00-23.00 
Helger  kl 08.00-23.00 
  
Säsong = Hösttermin och vårtermin

I Torekov, Förslöv lilla hallen, Västra Karup och Östra Karup 
kan det finnas timmar dagtid 08.00-17.00 att hyra 
  
  
Idrotts/gymnastiklokal får inte hyras av person under 18 år

Veckodag Klockslag Datum från - till Verksamhet

Övriga upplysningar

Förening/Företag/Privatperson Personnr /Organisationsnr

Adress, postnummer och postadress

Mobiltelefonnummer Epostadress Bokningsansvarig

Blanketten ska lämnas in senast den 1 augusti! 
  
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress:   
Båstads kommun, Teknik och Service, 269 80 BÅSTAD 
  
eller maila blanketten till bastads.kommun@bastad.se.

BASTU önskas
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