Kultur och Fritidsförvaltningen

Avgifter
Ändringar är markerade i fet stil med tidigare avgift inom parentes.

Avgifter för anläggningshyra

Objekttyp
Sporthall, mått minst 16x36 m

Avgift per timme
(om ej annat anges)

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka,
kommunala enheter

Privatpersoner och ej
bidragsbeviljade föreningar från Botkyrka

Företag samt föreningar
och privatpersoner från
andra kommuner

100 kr

300 kr(250 kr)

450 kr(400 kr)

Gymnastiksal, rum för judo, bordtennis eller squash
Styrketräningsrum

60 kr

150 kr(120 kr)

300 kr(240 kr)

60 kr

-

-

Gymnastiksal, rum för bordtennis
eller squash på terminskontrakt

-

1700 kr/termin
(1500 kr/termin)

2800 kr/termin
(-)

Fotbollsplan, grus 5-manna

20 kr

40 kr

100 kr

Fotbollsplan, grus 7-manna

40 kr

80 kr

160 kr

Fotbollsplan, grus 11-manna

50 kr

100 kr

200 kr

Fotbollsplan, konstgräs 5-manna

50 kr

100 kr

250 kr

Fotbollsplan, konstgräs 7-manna

75 kr

150 kr

300 kr

Fotbollsplan, konstgräs 11-manna

150 kr

300 kr

600 kr(500 kr)

Fotbollsplan gräs 11-manna

150 kr

300 kr

600 kr(500 kr)

Vinterplan, plogad
Vinterplan, plogad och uppvärmd

300 kr
800 kr

600 kr
1 000 kr

1 000 kr
1 500 kr

Friidrottsarena, exkl. fotbollsplan
Friidrottsarena, inkl. fotbollsplan

100 kr
150 kr

300 kr
400 kr

500 kr
600 kr

försäsong

500 kr

900 kr

1 500 kr

huvudsäsong

150 kr

600 kr

1 200 kr

eftersäsong

300 kr

900 kr

1 500 kr

huvudsäsong

100 kr

300 kr

600 kr(500 kr)

eftersäsong

200 kr

500 kr

1 000 kr

Endast omklädningsrum

30 kr

75 kr(60 kr)

100 kr(80 kr)

Aula

75 kr

300 kr(150 kr)

500 kr(300 kr)

Matsal (elevmatsal)

60 kr

250 kr(120 kr)

400 kr(225 kr)

Ishusets ishall (s.k. varm hall)
sommar

Övriga ishallar (s.k. kalla hallar)
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Matsal (personalmatsal)

45 kr

180 kr(90 kr)

300 kr(150 kr)

Konferensrum

45 kr

150 kr(90 kr)

250 kr(150 kr)

Skolsal

45 kr

150 kr(90 kr)

250 kr(150 kr)

700 kr/natt *)
1000 kr/natt *)

1200 kr/natt *)
2100 kr/natt *)

Skolsal för övernattning

200 kr/natt*)

Konferensrum för övernattning

300 kr/natt*)

Gymnastiksal för övernattning
Sporthall för övernattning
*) natt = kl. 18-08

400 kr/natt *)
700 kr/natt *)

Övriga avgifter för idrottsanläggningarna och skollokalerna
Avgift för ej utnyttjad tid som inte har avbokats, per bokning
500 kr
150 kr (100 kr)
Avgift för larmkort
Depositionsavgift för nyckel (Årsavgift)
100 kr
Serviceavgift för att öppna anläggning, trots larmkort eller nyckel
500 kr
1 4
400 kr/tim ) )
Bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa
Oplanerad bokning utanför ordinarie öppettid, tillägg till ord. timtaxa
800 kr/tim
Bokning av ishall utanför ordinarie öppettid, tillägg till ordinarie timtaxa
800 kr/tim
Storhelgstillägg, tillägg till ordinarie timtaxa 2)
800 kr/tim
Oplanerad bokning under storhelg, tillägg till ord. timtaxa
1200 kr/tim
Anläggningen lämnad olåst vid hyrestidens slut
1000 kr 3)
1000 kr (500 kr)
Hyresgästen har inte plockat bort material/sarg
1000 kr (500 kr)
Hyresgästen har inte grovstädat efter träningstid och ungdomsmatch
4000 kr(2500 kr)
Hyresgästen har inte grovstädat efter turnering eller annat arrangemang
4000 kr(2500 kr)
Brandkårsutryckning som orsakats av falskt larm
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
Större skadegörelse eller stöld
verklig kostnad
1
) Förbundssanktionerade arrangemang, med motsvarande SM-status, får bokas in efter 18:00 på lördagar till ordinarie
taxa.
2
) Vilka helger som är storhelg definieras i beslut om öppethållande i Botkyrka kommuns idrottsanläggningar.
3
) När skadegörelse eller stöld har skett på grund av att anläggningen inte varit låst tillkommer även kostnader för
skadegörelsen.
4
) Maximalt 800 kr extra per timme, även om tre eller fler anläggningar använd samtidigt.

