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1. Ägare 

Utrustningen tillhör Fritid i Centrum, Göteborgs Stad Centrum. Hyrestagaren får därför inte 

låna - eller hyra ut, sälja, pantsätta, överlåta eller medföra utrustningen utomlands utan 

Fritid i Centrum skriftliga medgivande. Överträdelse kommer omgående att polisanmälas. 

 

2. Hyra och deposition 

En deposition lämnas på 500 kr som återfås när utrustningen är återlämnad och kontrollerad. 

Vid lån av utrustning ska arrangemanget tydligt vissa att Fritid i Centrum är en sponsor och 

ha sin logga eller namn med på affischer och i sociala medier. Det går även att hyra 

utrustningen och då behöver man inte ha med logga och namn. Det är alltid Fritid i Centrum 

som avgöra vem som är en lämplig hyrestagare eller låntagare av utrustningen. Fritid i 

Centrums utrustning får endast användas vid drogfria sammanhang. Eventuell hyra utgår från 

och med den tid utrustningen lämnas ut från Fritid i Centrum till och med den tid 

utrustningen återlämnas. Hyran skall alltid betalas kontant vid avhämtning om inte annat 

avtal upprättats. Betal- eller kreditkort kan ej användas. 

 

3. Uppkoppling 

Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och sköts på ett riktigt sätt 

samt att denna är lämpad för användandet. Fritid i Centrum ansvarar ej för fel eller skador på 

utrustningen eller person förorsakade av felaktigheter i användningslokalens elsystem, 

felaktig av hyrestagaren gjord installation eller anslutningen till såväl nätspänning som till 

annan utrustning som ej hyrts eller godkänts av ljudtekniker. Om problem uppstår 

angående installationen, skall hyrestagaren snarast kontakta erfaren ljudtekniker eller annan 

erfaren person för rådgivning. 

 

4. Skada 

Hyrestagaren ansvarar under hela hyrestiden för skador, repor och nedsmutsning av/på 

utrustningen som uppkommer vid transport eller genom brand, skadegörelse, 

överbelastning, vanvård eller felkoppling utförd av annan än Fritid i Centrum eller av Fritid i 

Centrums inhyrda personal eller annan auktoriserad person. Hyrestagaren ansvarar vidare för 
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skada på annan apparatur som kopplats till utrustningen eller om sådan skulle skada 

utrustningen samt vid person- eller annan skada. Hyrestagaren är skyldig att ha teknisk 

kompetens kring användandet av utrustningen, och gärna sätta sig in i handhavandet redan 

vid avhämtningen eller ännu tidigare. Uppkoppling av utrustning bör sedan ske snarast så att 

det även här kan kontrolleras att allt fungerar och att eventuella frågeställningar 

hyrestagaren har kan besvaras av Fritid i Centrum. Hyrestagaren bör veta att ej överbelasta 

utrustningen (t.ex. spela sönder högtalare) 

 

5. Driftsavbrott 

Uppstår fel på utrustningen skall detta omedelbart anmälas till Fritid i Centrum (t.ex. via 

telefon. eller e-post). Fritid i Centrum fritar sig från ansvar för olägenheter eller kostnader 

som kan uppstå för hyrestagaren på grund av materialfel på utrustningen eller 

omständigheter som Fritid i Centrum ej råder över. 

 

6. Stöld 

All ljud-, ljus- och kamerautrusning är mycket stöldbegärlig. Hyrestagaren förbinder sig 

därför att hålla utrustningen under uppsikt under det att den används samt att förvara den i 

låst utrymme,helst utan fönster, när den ej är i bruk. Utrustningen får under inga 

omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Skulle trots dessa åtgärder 

förlust uppstå är hyrestagaren skyldig att omgående göra polisanmälan samt underrätta 

Fritid i Centrum. 

 

7. Återlämning 

Vid återlämning skall utrustningen vara i samma skick som vid utlämnandet. Transportlådor, 

utrustning, högtalare och kablar skall vara rengjorde från eventuella tejprester, stearinfläckar 

och dryckesspill. Kablar skall vara fint hoprullade vid återlämning. Kablar får inte vara 

kladdiga och nedsmutsade. Skadade, saknade eller nedsmutsade tillbehör skall ersättas. 

Återlämnandet av utrustningen ska ske enligt överenskommelse. Om utrustningen inte 

återlämnas enligt överenskommelse så behålls depositionen om det inte beror på Fritid i 

Centrum. 
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8. Särskilda villkor 

Privat hyrestagaren måste vara minst 18 år och kunna uppvisa ID-handlingar som körkort, 

IDkort eller Pass m.m. Om hyrestagaren är yngre än 18 år måste förälder och/eller målsman 

följa med och skriva under avtalet. Vi rekommenderar att hyrestagaren har en gällande 

försäkring. 

9. Förutsättningar för den som hyr utrustning 

I informationsmaterial om projekt eller verksamhet ska tydligt framgå att stöd/hyra av 

utrustning beviljats från Fritid i Centrum. Vi önskar att loggan är med på allt 

marknadsföringsmaterial inför arrangemanget. 

 
Benämning/produkt Utlånad Inlämnad 

Film & Foto 

Canon XA25  
+ fastskruvad michållare 
+ handtag 
+ linsskydd 
 

  

Canon Eos 70D DLSR-kamera + 
väska 

  

Filmkameraväska 
 

Användarhandbok 

BP-820 Batteri x 2 m. lock 

CA-570 Nätadapter (ink. 
Nätkabel och ferritkärna) 
laddare 

Fjärrkontroll 

HTC-100/S höghastighets-HDMI 

IFC 300PCU/S USB-kabel 

Michållare 

Mini-XLR 

Motljusskydd 

Regnskydd 

Sennheiser hörlurar 

STV 250N Stereovideokabel 

XLR 

XLR med tele 
 

  

Stativ Benro KH25RM för film   
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Manfrotto Stativ 001B för DLSR   

Røde NTG2 Shotgun mic 
 

Røde vindskyddspäls (deadcat) 

Røde gummiband för mic 

Røde michållare  

Røde WVSM vindskydd 

Instruktionsmanual 
 

  

RødeLink Filmmaker Kit 
 

Påse med: 
+ Mygga 
+ Vindskydd 
+ Minipäls  
+ Miniadapter 

TX-sändare 

RX-cam 

Fäste + skruv x 2 

Mini-XLR adapter 

Verktyg för batteriuttagning 
 

  

BLIMP Suspension Windshield 
System 

Användarhandbok 

Blimp assembly mic 

Stor Vindskyddspäls 

Hex Key Skruvmejsel 
 

  

Røde Micro Boompole 
0,84 m (33-tums ) till 3m (10') 

  

Ljus 

Amaran H528 LED Video Light Kit + 
väska 
 

RedPro Digital Duo battery 
Charger RP-DC20 

DV Li-ion Batteri x 2 

Nätadapter 

Användarhandbok 

Extra lampor x 6 

Skruv fattas 

+ en till grej 
 

  

Filter till kannor x    
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Kannor x 5   

Liten spotlight   

Ljusslingor   

Projektor InFocus IN72   

Stroboskåp med 4 filter   

Water Wave projektor   

Ljud 

DJ-bord Pioneer XDJ-R1   

Fender Förstärkare Champion 100   

Högtalare   

LD Systems    

LD Systems Road Buddy 10 
Rullbar högtalare 

  

LD systems WS1616-BP  
Headset + sändare 

  

Mikrofon   

PA-system   

WMS 420 Wireless mic system   

Toppar bas/gitarr   

Stativ   

Yamaha Mixerbord MG12XU   

AGK K167 Tiesto   

Linebox    

Kablar 

XLR-kablar   

Sladdvindor   

Grendosor   

Förlängningssladdar   

Vinda med 3-fas 16A   

Grendosa med tre uttag + 3-fas 
16A 

  

Telekablar   

HDMI-kabel mac/PC   

Övrigt 

Trumset   

Tält 3x3 3st   

Tältväggar   

Såpbubblemaskin   

Rökmaskin 1000 W   

Sandisk 32 gb x2   

Sandisk 64 gb   

Sandisk 128 gb x 2   
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Stolar   

Bord x 4   

   

   

   

 
 
 
Lånad/hyrd utrustning skall återlämnas senast den: 20____/____/____ Deposition:________ 
 
 
Göteborg den: 20____/____/____ Göteborg den: 20____/____/____ 
___________________________________ ___________________________________ 
Underskrift Fritid i Centrums representant 

___________________________________ ___________________________________ 
Namnförtydligande Namnförtydligande 

Personnummer: ______________________ Personnummer: ______________________ 

Telefon:_____________________________ Telefon:_____________________________ 
 
 


