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Stora Höga Arena 
 
 
Stora Höga Arena ägs av bolaget "Mötesplats Stora Höga AB", som i sin tur ägs av vår 
förening och Stenungsunds Handbollsklubb. 
 
Här bedriver vi stora delar av vinterhalvårets träningar. 
 
På övervåningen finns ett café och fina samlingslokaler som kan bokas för olika typer av 
möten inom föreningen eller hyras ut till företag och andra intressenters konferenser. 
 
De som jobbar på Stora Höga Arena når Du på ; 
telefon, kansli 0709-408480 
telefon, vaktmästare 0725-175525 
mail info@mpsh.se 
 
 
 
 

Framsteg är omöjligt utan förändring,  
de som inte kan förändra sina tankar och åsikter kan inte ändra någonting 
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Stora Höga Arena 
 
 
Rutiner och ordningsregler - idrottshallen 
 
 ta av skorna och placera vid ingången 
 ledare ska alltid finnas med före, under och efter träningstiden 
 inget bollspel och lek i korridorer, omklädningsrum eller redskapsförråd 
 spelaringången till idrottshallen ska användas 
 använt material såsom redskap, sekretariat, bänkar mm skall ställas tillbaka på sina 

platser 
 vid eventuella skador, stölder eller nödvändig grovstädning på grund av oaktsamhet, 

vårdslöshet debiteras föreningen (hyresgästen) 
 om något gått sönder – lämna ett meddelande i vaktmästarnas brevlåda 
 ej tillåtet med konkurrerande försäljning till cafeterian 
 förtäring får ske i idrottshallen då cafeterian inte är öppen 
 ansvarig ledare går sist och ser till att fönster och dörrar är stängda och låsta samt 

att grovstädning är utförd i använda lokaler 
 sköts inte ovanstående kan träningsgrupp uteslutas från idrottshallen 
 
 
Rutiner och ordningsregler - övervåningen 
 
 all användning av konferensrum ska bokas i förväg via Arena ansvarig,  

telefon 0709-408480 eller mail info@mpsh.se 
 När Caféterian är öppen och ett rum är bokat för ett möte antingen samma kväll eller 

nästkommande dag får inte rummet användas. Är det inget bokat så skriv upp vem 
och vilka som nyttjat rummet och lämna i brevlådan utanför kontoret på 
övervåningen. 

 köket får endast användas vid överenskommelse 
 Uppvärmning och användande av bollar på övervåningen samt balkong är inte 

tillåten, ej heller dubbskor. Det är varje ledares ansvar att se till att det egna laget 
såsom att gästande lag respekterar och följer dessa regler. 

 Om någon av ägarföreningarna bokat övernattning för ett gästande lag är det värd 
lagets ledare som ansvarar för att information och rutiner från räddningstjänsten och 
MpSH lämnas ut och tillämpas samt lämnas tillbaka undertecknade till Arena 
ansvarig. 

 


