Retningslinjer for udlån af arealer til salg af fyrværkeri
Salg af fyrværkeri
Salg af fyrværkeri må i henhold til gældende lovgivning ske i perioden 15.
december til 31. december. Affyring af fyrværkeri må ske i perioden 27.
december til 31. december.
Lejere
Udlejning af kommunale idrætsarealer for anvendelse til salg af fyrværkeri
kan kun ske til hjemmehørende klubber på de pågældende idrætsanlæg.
Sport & Fritid udlejer således ikke direkte ud til firmaer. Her henvises til
kommunens andre arealer, f.eks. Tangkrogen.
Klubben/lejer er ansvarlige for lejen, herunder samarbejdet med eventuelle
aktører/firmaer, der sælger fyrværkeri. Lejer kan tage betaling for hjælp ved
salget, herunder administration, dagligt opsyn i lejeperioden og
afleveringsforretning. Der må ikke tages decideret ekstra leje for arealerne
ud over det beløb, som Sport & Fritid fastsætter som leje.
Lejer skal til enhver tid selv sikre, at alle regler og love er opfyldt. Herunder
at der indhentes de nødvendige myndighedstilladelser samt at disse
overholdes. Lejer er ansvarlig herfor og står for kontakten til Sport & Fritid.

Lejeperiode
Leje er mulig i perioden fra 15. december til og med første hverdag efter
nytår. Leje på skoleanlæg kan kun ske i skolernes juleferie (dog inkl. første
hverdag efter nytår). Der må ikke henstilles effekter på arealet før
lejeperiodens start. Alt materiel og affald skal være fjernet ved lejeperiodens
udløb.
Opstilling må tidligst påbegyndes på lejeperiodens første dag. Ingen form for
materialer, containere og lignende må tilkøres eller forefindes på arealet før
dette tidspunkt.

Mulige arealer
Sport & Fritid har udvalgt en række arealer, der kan benyttes til salg af
fyrværkeri. I udvælgelsen er taget hensyn til beliggenhed, herunder afstand
til naboer, egnede arealer til placering af containere, kørsel, parkering mv.
•
•

Bakkegårdsskolens Idrætsanlæg, grusbanen, Nord
Lystrup idrætsanlæg, grusbanen, Nord
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Lystrup Idrætsanlæg, p-pladsen, Nord*
Viby Idrætsanlæg, Midt*
Bøgeskov Idrætsanlæg, p-pladsen, Midt*
Brabrand Idrætsanlæg, lille p-plads, Vest*
Frydenlundskolens Idrætsanlæg, grusbanen, Vest
(parkering ved klubhus)
Stavtrup Idrætsanlæg, grusbanen, Vest
(parkering ved klubhus)
Hasselager Skoles Idrætsanlæg, grusbanen, Vest
(parkering ved hallen)
Lundbjergvang Idrætsanlæg, grusbanen, Solbjerg, Syd
(parkering v. fitnessredskaber)
Egelund idrætsanlæg, p-pladsen, Syd*
Lyseng Idrætsanlæg, p-pladsen*

*) Tilladelse gives af Aarhus Idrætscentre v. Michael Dahl
Lejeforhold
Bookingtilladelsen gælder først, når der er opnået tilladelse fra
Brandvæsenet samt eventuelt andre tilladelser. Lejer står selv for at opnå
disse tilladelser. Tilladelsen fra Brandvæsenet skal fremsendes til
booking@mkb.aarhus.dk senest en uge før lejeperiodens start.
Der betales en leje på kr. 1.200 ekskl. moms pr. rådighedsdag.
Alle aktiviteter og opstillinger på det lejede område skal ske i henhold til de
forskrifter, der fremgår af bookingtilladelsen samt Aarhus Brandvæsens
vilkår. Lejer er ansvarlig for, at I alene benytter det aftalte areal for lejemålet
til jeres opstillinger.
Arealet skal forinden gennemgås af Sport & Fritid/Aarhus Kommunes
Idrætscentre sammen med klubben. Ligeledes foretages der en
efterfølgende afleveringsforretning. Eventuelle skader på arealet udbedres
af Aarhus Kommune for lejers regning.
Kørsel må kun ske på vejarealer samt evt. grusbaner, og al kørsel skal ske
ved langsom kørsel uden spordannende drejninger. Der må under ingen
omstændigheder foregå kørsel på græsarealer. Lejer holdes ansvarlig for
eventuelle kunders sporkørsel af arealer.
Lejer har til enhver tid det fulde ansvar for tilstrækkelige
sikkerhedsforanstaltninger på området, herunder tilstedeværelsen af
fornødent førstehjælpsudstyr.
Tilslutning til el er ikke muligt.
Der må ikke graves huller for placering af pæle, stolper eller lignende.
Opstillinger må således alene forankres ved placering af f.eks. betonklodser
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eller ved anvendelse af jordspyd i sikker afstand fra kabler, rør m.v. og
sådanne spyd skal efterfølgende optages uden at skade terrænet.
Lejer har ansvaret for at tilse, at der ikke i forbindelse med jeres
tilstedeværelse spredes nogen form for affald.
Ved ønske om opsætning af plakater, vejvisningsskilte mv. udenfor
idrætsanlægget, kontakt om fornødent vejmyndigheden (tlf. 89 40 44 00) for
opnåelse af tilladelse til opsætning af sådanne.
Såfremt det efter afleveringstidspunktet konstateres, at I fortsat har effekter
på området, at oprydningen ikke er udført i en tilfredsstillende kvalitet, at
aktiviteter i tilknytning til jeres tilstedeværelse har beskadiget græsarealer,
beplantninger, belægninger eller inventar eller at der er andre
uregelmæssigheder vil Sport & Fritid iværksætte udbedring for jeres regning.
Sport & Fritid forbeholder sig ret til at tilbagekalde nærværende tilladelse –
ved overtrædelse af ovenstående vilkår vil det kunne ske uden varsel.
Aftaleindgåelse
Denne tilladelse er at betragte som et tilbud om leje af <navn> Idrætsanlæg
til det beskrevne formål i den aktuelle periode. Såfremt <lejer>
Idrætsforening returnerer en bekræftelse på, at I tiltræder vilkårene, samt at I
indsender en kopi af tilladelsen fra Brandvæsenet, konverteres tilbuddet
automatisk til en aftale. Aftalen skal være på plads senest en uge før
lejemålets start.
Som det fremgår af forsendelseslisten sendes der mailkopi af denne
tilladelse til Århus Brandvæsen på brandvaesen@ostbv.dk samt til
Østjyllands Politi på OJYL-CBA@politi.dk.
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