
 
Förfarande vid hyrning av lokaler  
  

  

Hyresgäst  
 
Du hittar blanketten för hyresansökan i PDF-format under rubriken Ansökan om hyrning av 
daghems- och skollokal på sidan Uthyrning av lokaliteter på Åbo stads webbplats. Klicka på 
följande länk för att komma till ansökan https://www.turku.fi/sv/dagvard-och-
utbildning/grundskolan-1-9/skolor-och-service/uthyrning-av-lokaliteter   
Fyll i ansökan och skicka den till föreståndaren för daghemmet eller rektorn för 
skolan/gymnasiet i fråga. 
  
Hyresgästens skyldigheter 
 
Hyresgästen ansvarar för följande, om daghemmets föreståndare eller skolans rektor inte 
kräver en särskild övervakare för tillställningen (på hyresgästens bekostnad): 

• att upprätthålla ordningen under användningen  
• att se till att utomstående inte tar sig in i lokalerna under användningen eller att 

obehöriga inte stannar kvar efter användningen 
• att ställa föremål och möbler tillbaka i samma ordning/skick som de var när 

användningen av hyreslokalerna började 
• att släcka lampor, stänga fönster och låsa dörrar 
• att ersätta daghemmets eller skolans egendom som gått sönder/tappats bort under 

användningen 
• att återlämna nyckeln/nycklarna enligt överenskommelse 

  
Det uthyrande daghemmets eller den uthyrande skolans skyldigheter 
 

• Föreståndaren/rektorn överlåter lokalerna till hyresgästen antingen hyresfritt eller mot 
hyra 

• Föreståndaren/rektorn kommer överens med hyresgästen om tillgången till lokalerna 
(nycklar/övervakare) 

• En av föreståndaren/rektorn utsedd anställd vid staden granskar lokalerna som hyrts 
ut/överlåtits till utomstående omedelbart före och så fort som möjligt efter 
användningen. Samma person meddelar hyresgästen om egendom som gått sönder 
eller andra skador som han eller hon upptäckt. 

• Annulleringar av bokningarna meddelas av tuula.lehtonen@turku.fi  
  
Bokningen kan annulleras om användningen förorsakar olägenhet för daghemmets eller 
skolans verksamhet eller om det förekommer skadegörelse i lokalerna under användningen. 
  
Fakturering  
 
Ekonomitjänsterna inom bildningssektorn (Tuula Lehtonen) fakturerar för skolornas och 
daghemmens del hyresgästen efter att lokalen använts. Faktureringen utgår från uppgifterna i 
hyresansökan (användningsdagar och timmar/dag) samt hyresprislistan. Stadens 
lokalservicecentral fakturerar hyresgästen direkt för eventuella övervakningsavgifter.  
Daghemmets föreståndare eller skolans rektor ska skicka sitt uthyrningsbeslut till rådgivningen 
för kundfakturering (Tuula Lehtonen) vid ekonomitjänsterna inom sektorns förvaltning också då 
lokalen överlåts hyresfritt. I eventuella ersättningssituationer eller vid andra problem är man då 
medveten om verksamheten i lokalen och vilka som är ansvarspersonerna. 
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