Medborgarinfos regler för uthyrning och
användning av flaggor
Medborgarinfon hyr ut olika länders nationalflaggor samt bl.a. Vasas och EU:s flaggor. Uthyrningstiden
överenskoms vid reserveringen eller i samband med avhämtningen av flaggan.
Flaggorna avhämtas från medborgarinfon. Medborgarinfon skickar inte flaggan per post.
För flaggorna uppbärs en avgift enligt uthyrningstid. Prislistan finns på adressen vasa.fi/medborgarinfo. Om
returneringsdagen infaller på veckoslutet eller en annan helgdag, uppbärs betalning endast för vardagarna.
Om flaggan returneras före kl. 12 uppbärs ingen avgift. Om flaggan avhämtas efter kl. 15 uppbärs ingen
avgift för den dagen. Den minsta debiteringen är uthyrningspriset för en dag. Hyran debiteras med faktura.
Faktureringsuppgifterna ska uppges senast i samband med returneringen av flaggan.
Då uthyrningen upphör ska flaggorna återlämnas till medborgarinfon. Flaggorna ska returneras torra och
vikta.
Den som hyr flaggan ansvarar för flaggan från den stund då hen får flaggan tills hen har återlämnat flaggan.
Flaggorna ska användas i enlighet med de allmänna anvisningarna för flaggning. Flaggningsanvisningar finns
bland annat på inrikesministeriets webbsida (https://intermin.fi/sv/flagga-och-vapen).
Enligt 8 § i lagen om Finlands flagga ska den som skymfar Finlands flagga dömas till böter, eller om hen
offentligen förstör Finlands flagga eller använder den på ett vanvördigt sätt eller olovligen avlägsnar
Finlands flagga då den anbringats på en allmänt synlig plats.
Den som hyr flaggan ska respektera även andra länders flaggor.
Den som hyr flaggan ansvarar för att flaggan torkas enligt anvisningarna för hur Finlands flagga ska torkas,
dvs. inomhus.
Om flaggan skadas eller förstörs under uthyrningstiden ska detta meddelas till medborgarinfon genast.
Flaggan granskas efter uthyrningen och om eventuella defekter, skador eller motsvarande meddelas så fort
som möjligt. Eventuella ersättningspriser meddelas efter att saken har utretts. Den som hyr flaggan är
ersättningsskyldig för en förstörd, skadad eller borttappad flagga.

Kansalaisinfo • Medborgarinfo
Kirjastonkatu 13 | Biblioteksgatan 13
65100 Vaasa | Vasa
Puh • Tfn +358 (0)6 325 1550
kansalaisinfo@vaasa.fi | medborgarinfo@vasa.fi

Den som hyr flaggan godkänner användningsvillkoren till alla delar. Den som hyr flaggan bestyrker att hen
har läst, förstått och godkänt uthyrnings- och användningsvillkoren.

Namn: ___________________________ Telefonnummer: ___________________________

Ort och datum:

____________________

______.______.20______

Underskrift:

____________________________________________
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