LOKALANSÖKAN KONSTGRÄS
Denna ansökan sänds eller lämnas till:

Knivsta Kommun
Fritid Runa Krehla
741 75 KNIVSTA

E-post: runa.krehla@knivsta.se
Tel: 018-34 70 31

Föreningens namn
Sökandens namn
Fakturaadress
Postnr. Postadress
Tele. Bostad

Tele arb.

Mailadress
Personnummer
Organisationsnr.

Säsong 1

v 01 – v 17 (ca 1 januari – 26 april) ansökan senast 1 november

Säsong 2

v 18 – v 40 (ca 27 april – 4 oktober) ansökan senast 1 mars

Säsong 3

v 41 – v 52 (ca 5 oktober – 31 december) ansökan senast 15 augusti

Önskad dag

fr.o.m

Ansökningsdatum:
Underskrift

t.om

från kl.

till kl.

antal ggr.

undantagna dagar

Konstgräsplan Alsike
Planen
Storlek: 100x60 m
Färdiga linjer för 11-mannaspel
2 st 11-mannamål
2 st 7-mannamål, inom kort blir de 4 st
Säsonger
Säsong 1
Säsong 2
Säsong 3

v 01 – v 17 (ca 1 januari – 26 april)
v 18 – v 40 (ca 27 april – 4 oktober)
v 41 – v 52 (ca 5 oktober – 31 december)

Fördelning av tider
Föreningarna får önska tider. Kommunen - fritid, har sedan ett möte med föreningarna
där man går igenom önskemålen och om det krockar så försöker man jämka behoven
(man ser bl a över hur många timmar som verkar rimligt att varje förening får, beroende på hur
många lag man har igång). Föreningen fördelar sedan tiderna inom sig.
Räkna med att dela flera lag per bokad timme, speciellt då det gäller ungdomsfotbollen.
Pass
Månd – fred
Lörd – söndag
matchblock helg

16-17, 17-18, 18 -19, 19-20.30, 20.30 -22.00

8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13
13-15, 15-17, 17 - 19

Avgift
Säsong
Säsong 2 och 3
Säsong 1

Barn- och ungdomsförening Vuxenförening-endast seniorverksamhet
75 kr/timme
100 kr/timme)
100 kr /timme
150 kr/timme)

Utomstående förening: 500 kr/timme

Omklädningsrum
Inga egna planerade i dagsläget. Vi enstaka tillfällen, kan det vara möjligt att låna
omklädningsrum i Alsikehallen.

Skötsel
Park sköter planen på uppdrag av fritidssamordnare. Ansvarig på park är Johan Myrberg.
Planen sköts i första hand vardagar 8 – 16.
Vintertid:
Plogas, borstas, saltas
Sommartid:
Borstas ca 1 ggn/vecka, tvättas 1ggn/år
OBS viktigt: varje förening/lag tar själva ansvar för att plocka upp tejpbitar och annat skräp
efter avslutad träning/match. Ligger skräp kvar på planen förkortar det livslängden på konstgräset!

