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Objekttyp Avgift per timme 
(om ej annat anges)   

 Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 
 
 
 

Bidragsbeviljade 
föreningar från 
Botkyrka, kommunala 

 

Privatpersoner och ej 
bidragsbeviljade före- 
ningar från Botkyrka 

Företag samt föreningar 
och privatpersoner från 
andra kommuner 

Sporthall, mått minst 16x36 m 100 kr 300 kr 450 kr 
 Gymnastiksal, rum för judo, bord- 
tennis eller squash 60 kr 100 kr 300 kr 

Styrketräningsrum 60 kr - - 
 Botkyrka Cricketcenter  150 kr 300 kr 600 kr 6) 
Fotbollsplan, konstgräs 5-spels 50 kr 100 kr 250 kr 

Fotbollsplan, konstgräs 7-spels 75 kr 150 kr 300 kr 
Fotbollsplan, konstgräs 11-spels 150 kr 300 kr 600 kr 

Fotbollsplan gräs 11-spels 150 kr 300 kr 600 kr 

Fotbollshall konstgräs 7-spels 100 kr 300 kr 450 kr 
Vinterplan, plogad 300 kr 600 kr 1 000 kr 
Vinterplan, uppvärmd 400 kr    800 kr 1 600 kr 
Friidrottsarena, exkl. gräsplan 100 kr 300 kr 500 kr 
Friidrottsarena, inkl. gräsplan 150 kr 400 kr 600 kr 
Friidrottsarena enbart gräsyta 75 kr 150 kr 300 kr 

 Eklids “LillaFri” 75 kr 150 kr 300 kr 
 Trampetthall 60 kr 100 kr 300 kr 
Ishall     

icke säsong 40 tkr/vecka 50 tkr/vecka 60 tkr/vecka 
huvudsäsong 150 kr 600 kr 1 200 kr 

sommar ej uppspolad is 60 kr 150 kr 300 kr 
Isbana utomhus 75 kr 150 kr 300 kr 
Endast omklädningsrum 30 kr 75 kr 100 kr 
Aula 75 kr 300 kr 500 kr 
Matsal  60 kr 250 kr 400 kr 
Konferensrum/Möteslokal 45 kr 150 kr 250 kr 
Albys Hjärta & Fittja Föreningshus 0 kr 0 kr 250 kr 
Botkyrka skyttecenter 1 000 kr/år5) 2 500 kr/tillfälle 2 500 kr/tillfälle 
Skolsal 45 kr 150 kr 250 kr 
Skolsal för övernattning 200 kr/natt*)   
Konferensrum för övernattning 300 kr/natt*)   
Gymnastiksal för övernattning 400 kr/natt *) 700 kr/natt *) 1200 kr/natt *) 
Sporthall för övernattning 700 kr/natt *) 1000 kr/natt *) 2100 kr/natt *) 
*) natt = kl. 18-08    

 
  



Övriga avgifter för idrottsanläggningar och skollokaler 
 

Avgift för ej nyttjad tid, per bokning, tillägg till ordinarie timtaxa 500 kr 
Avgift för larm/passerkort 150 kr 
Avgift för nyckel prisgrupp 1 180 kr 
Avgift för nyckel prisgrupp 2 275 kr 

 Serviceavgift för att öppna anläggning som har kortläsare 500 kr 
Tilläggsavgift för oplanerad bokning/övertid, tillägg till ordinarie timtaxa 800 kr/tim 
Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa 800 kr/tim 
Bokning utanför ordinarie öppettid som kräver personal, tillägg till ordinarie 
timtaxa  400 kr/tim 

1
)
 4
) 

Bokning under storhelg som kräver personal, tillägg till ordinarie 
timtaxa  800 kr/tim 

2
) 

Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut 1000 kr 
3
) 

Hyresgästen har inte plockat bort material/sarg 1000 kr 
Hyresgästen har inte grovstädat efter bokning 1000 kr 
Hyresgästen har inte grovstädat efter turnering eller evenemang 4000 kr 
Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang 
(Stor anläggning) 1800 kr 

Kostnad, per gång, för att beställa extra städning i samband evenemang 
(Mindre anläggning) 1500 kr 

Larmutryckning som orsakats av falskt larm verklig kostnad 
Skadegörelse eller stöld verklig kostnad 

  
 
 
 

1) Förbundssanktionerade arrangemang, med motsvarande SM-status, kan bokas utanför ordinarie 
öppettid till ordinarie taxa. Gäller även godkända föreningar med utbildad ledare som ansvarar för larm 
och tillsyn under bokningstiden.  

2) Helger som är storhelg är definierade i särskilt beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns 
idrottsanläggningar. 

3) När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte varit låst tillkommer även 
verklig kostnad för skadegörelsen. 
 

4) Maximalt 800 kr extra per timme, även om tre eller fler anläggningar används samtidigt. 
 

5) Regional anläggning för anslutna föreningsmedlemmar enligt avtal med Stockholm stad och Huddinge kommun.  
1000 kr per person och år debiteras respektive förening årsvis, gäller personer över 18 år 
 

6) Gäller inte de föreningar som ingår i det regionala avtalet med Huddinge kommun 
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