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ANVISNINGAR FÖR ATT HYRA UT KÄLLA LÄGEROMRÅDE 
 

Användningsändamål: 

 

1. Källa lägerområde är främst avsett för läger-, utfärds- och rekreationsverksamhet som ordnas av 

olika förvaltningsenheter inom staden samt av lokala föreningar och sammanslutningar på så 

sätt att barn- och ungdomsverksamhet har förtur. Privatpersoner/familjer beviljas korta 

användningsturer under övriga lediga tider. 

  

2. Olovlig övernattning och camping på området är förbjuden. 

 

3. Området får användas som badstrand då där inte pågår annan verksamhet. 

  

Bokningsmetod: 

 

4. Vid reservering av Källa lägerområde iakttas anvisningen för enskilda reserveringar i taxan för 

träningsturavgifter, salhyror och serviceavgifter som träder i kraft från och med 1.8.2016  

 

5. Fritidsnämnden kungör årligen att före 31.1 söka användningsturer för sommarsäsongen (15.5–

15.9). Följande ordning beaktas då turerna delas ut: 

  

I Lovisa stads egen verksamhet  

II barn- och ungdomsverksamhet ordnad av föreningar i Lovisa   

III övrig verksamhet ordnad av föreningar eller sammanslutningar i Lovisa  

IV utsocknes föreningar 

V privatpersoner/familjer, i första hand lokala och i andra hand icke-ortsbor 

I likvärdiga situationer avgör lotten. 

 

6. Efter ansökningstiden beviljar fritidsväsendet användningsturer i den ordning de reserveras, 

likaså turer utanför den egentliga sommarsäsongen.  

 

7. Privatpersoner/familjer beviljas endast korta användningsturer (1–2 dygn) en gång per 

sommarsäsong efter ansökningstiden. Föreningar kan reservera högst 6 dygn per sommarsäsong. 

Enskilda dagsreserveringar högst 3 stycken. 

 

 

Hyror: 

 

8. Följande hyra tas ut för användning av området (i priserna ingår moms 24 %): 

- föreningar i Lovisa 22 €/gång (0–8 h, dagtid); 55 €/gång (8–24 h, övernattning) 

- övriga från Lovisa 44 €/gång (0–8 h, dagtid); 110 €/gång (8–24 h, övernattning)  

- icke-ortsbor 88 €/gång (0–8 h, dagtid); 220 €/gång (8–24 h, övernattning).  

 

Användning: 

 

9. Området reserveras endast för en (1) grupp åt gången. Gruppen svarar för att området och alla 

tillbehör hålls snygga och i skick. Skadegörelse på tillbehör/inventarier och uppkomna fel ska 

absolut meddelas till stadens kundservicekontor i samband med retur av nycklarna. 

 

10. Nycklarna till området avhämtas från kundservicekontoret och överlåts mot kvittering till den 

som gjort bokningen.  

 


