
 
 2019 - 2020                              

Säsongsabonnemang 

 
Ansökningsblankett för Gymnastiksalar och Sporthallar 

 

Lokal  Alt Lokal:  

Namn/ Förening:  

Bokningsansvarig   Personnr/org. nr  

Adress  Postnr.  Ort  

Telefon  Mailadress  

Vilka grupper söker ni för? 

Verksamhet/ aktivitet:  

pojk        flick 
Grupp 

(ex. juniorer) 
Ålder 

Antal deltagare 
per aktivitet 

Seriespel 
ja/nej 

Typ av serie 
Ange vilka 

veckor 

           

           

           

           

           

 

Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag  

08-09 
 

 
 
 
 

Skolans tider 
Ej bokningsbara 

 
Läs baksidan för information innan 

du/ni fyller i blanketten 

   
 
 
Markera med: 

 
F = för tid som önskas      

i första hand 
 
A = för tid som 

önskas i andra hand 
 
Ange för vilka veckor 
Ni söker tid 

 
Exempel: 

 

 F v36 -13 

 

 A v36 -13  

  

09-10 
  

  

10-11 
  

  

11-12 
  

  

12-13 
  

  

13-14 
  

  

14-15 
  

  

15-16 
  

  

16-17 
       

       

17-18 
       

       

18-19 
       

       

19-20 
       

       

20-21 
       

       

21-22 
       

       

 
 

  

Ort och datum  Lokalbeställarens underskrift 

Kultur, Park och Fritid, Lokalbokningen, Kyrkbrogatan 15, 941 31 Piteå 



 

 

INFORMATION   

   

OBS! Endast en ansökningsblankett per verksamhet. 

 

Uthyrningsperioden för säsongsbokning gäller f o m vecka 36, 2019 (måndag, 2 september) tom V.13 
(söndag 29 mars.) 

Fördelningen av önskade tider sker under maj/juni månad. 
Kontrakt skickas ut i augusti. 

Önskemål om säsongsbokning ska vara Kultur, park och fritid tillhanda senast 2019-05-19 under adress: 
 

Kultur, park och fritid 
Lokalbokningen 
Kyrkbrogatan 15 
941 31 PITEÅ 

Alt. maila in ansökan till bokning@pitea.se 

  
Dessa sporthallar/gymnastiksalar finns tillgängliga för bokning: 
 
Sporthallar: Gymnastiksalar: 
Öjebyn (A-hall) 
Hortlax (A-B hall) 
Norrfjärden (A-B hall) 
Norrmalmia (A-B-C-D hall) 
Pitholm (A-C hall) 
Rosvik (A-hall) 
Sjulnäs (A-hall) 
PiteEnergi arena friidrottshall 
Strömbackaskolan (A-B-C hall) 

Backgårdsskolan 
Bergsviksskolan 
Jävre skola 
Kullenskolan 
Lillpite skola 
Munksunds skola 
Strömnäs skola 
Öjeby gamla gymnastiksal 

 

Bokning av matcher och arrangemang skall inlämnas skriftligt. 

Vill Du/Ni ha ytterligare information, ring gärna till oss på Bokningen 0911-69 64 00 

 

 

 

 

 

Kultur, Park och Fritid, Lokalbokningen, Kyrkbrogatan 15, 941 31 Piteå 
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