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Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för 
uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar,. 
idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2017 föreslås taxebestämme]ser 
som innehåller ett smärre antal redigeringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter 

De föreslagna revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur- och 
fritidskontorets verksamhetsområde. 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad 2016-12-25 
Förslag till avgifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets verksamhetsområde
idrotts- anläggningar och lokaler. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer varje år taxor för 
uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar, såsom exempelvis fritidsgårdar, 
idrottsplatser, idrottshallar och gymnastisksalar. För år 2017 föreslås taxebestämmelser 
som innehåller ett smärre antal redigeringar, i förhållande till2015 års taxor och avgifter. 
Kultur- och fritidskontoret har under året vid olika dialoger med föreningslivet i 
Södertälje medvetandegjorts om föreningamas ansträngda ekonomiska situation. Samfållt 
har föreningarna påpekat problemen med att betalade de avgifter som kommunen tar ut 
för i första hand föreningens vuxenverksamhet Mot bakgrund av att konsumentprisindex 
(K.PI) för oktober månad har ökat med l ,2 % i jämförelse med 20 15) och bedömningen 
att föreningslivets ekonomi redan idag är ansträngd, föreslås inte någon generell höjning 
av taxorna. En höjning med l ,2 % procent skulle innebära en ökning av kultur och 
fritidskontorets intäkter med ca 20 000 kronor förutsagt att bokningarna ligger kvar på 
samma nivå. 
Några av kommunens lokaler hyrs ut för fester. Kultur och fritidskontoret har tillämpat 
enåldersgräns på 20 år vid uthyrning av festlokaler. Efter ett antal incidenter föreslås en 
höjning av Ådersgränsen till25 år. 
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Tjahsteskrf.vel'se f 2tl-i5·U·1B ! södertälje kommun l f<ultl.lr· och fritidskontoFet 

De föreslagan revideringarna framgår av bifogat förslag till avgifter inom kultur-· och 
fritidskontorets verksamhetsområde 20 l 7. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser 

Kontorets/förvaltningens förslag till samtliga nämnder: 
l. Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler m.m. fastställs i enlighet med 
kultur- och fritidskontorets förslag till A v gifter 2017 inom kultur- och fritidskontorets 
verksamhetsområde - idrottsanläggningar och lokaler. 
2. De nyataxe-och avgiftsbestämmelserna ska gälla från och med l januati 2017. 

Staffan Jonsson 

Kultur- och fritidschef 

Handläggare: Anders Siljelöf 
Förenings- och anläggningschef 
Kultur- och fritidskontoret 
Telefon (direkt): 08 523 028 62 
E-post: anders.siljelof@sodertalje.se 

Beslutet skickas till 
Kommundelsnämnderna 

Kultur- och fritidskontoret 

Akten 

Anders Siljelöf 

Förenings- och anläggningschef 
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Bolkn[~Wgar 

Kuf:~m- och frWdlsnämnderr upplåt:er anläggningar O'ch IDkaler enligt nedlanstående teglet, 

Taxeklasser 

Nor.mahaxa 

Företag 

Privatpersoner 

Föreningar från andra kommuner 

Lokala Södertälj e-föreningar som. ej finns med i. föreningsregistret 

Seniortaxa 
Senior/vuxenverksamhet för föreningar och studieförbund som har sitt säte i södertälje 
kommun och finns med i föreningsregistret 

Riks/idrottsförbund som bedriver senior/vuxenverksamhet för södertäljeföreningat. Som 
seniorverksamhet räknas de lag/grupper som deltar i seniorserier. 

För föreningsverksambet och eller studieförbund som inte deltar i organiserad seriespel 

gäller att om 20% eller fler i gruppen är över 20 år räknas det som seniortaxa (ledare 
undantaget). 

För damverksamhet gäller fastställd taxa med 35% rabatt (avser ej festtaxa). 

Ungdomstaxa 

Barn- och ungdomsverksamhet för de föreningar som är bidragsberättigade som barn- och 
ungdomsförening i södertälje kommun. 

studieförbund som är beviljade föreningsbidrag omfattas av ungdomstaxan för sin barn- och 
ungdomsverksamhet. 

Riks/idrottsförbund som bedriver barn/ungdomsverksamhet för södertäljeföreningar. 

Handikappverksamhet för de föreningar som är beviljade föreningsbidrag i södertälje 
kommun och där inte särskild annan taxa anges. 

Interntaxa 

Kommunens interna verksamheter 

skolidrottsföreningar som har verksamhet mellan 08-17.00 på vardagar. 

Allmänt om taxor 
Kultur- och fritidsnämnden och kommundelsnämnderna fastställer årligen taxor och avgifter inom 

kultur- och fritidskontorets och kommundelarnas verksamhetsområde. Nämnderna reserverar sig för 

prisjusteringar under löpande verksamhetsår. 
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Bokningar 

HaHlld.Håggiill.fiiillg§dd, För en bokningsfötfr.ågan. är handläggningstiden 2 arbetsdagar. 

AvbokllluiJmg, Vid avbokning a:v tid gäller 4 arbetsdagar innan uthyrningstillfället (annars utgår 

normaltaxa). Vid arrangemang gäller a:vbokning 14 dgr innan uthymingstiUfållet. 

KommeJr§neHa aktiviteter/ §peciella arrangemang,. Kultur- och ftitidskontoret, kultur- och 

fritidsnämnden och kommundelsnämnderna kan vid speciella arrangemang eller vid kommersiella 

aktiviteter bestämma taxa efter överenskommelse. Arrangemang ska sökas senast 60 dgr före 

arrangemangets start på särskild blankett. 

Nyc:kelh:antering, Nycklat och passerkott kvitteras ut i stadshusets reception (kontakta 

bokningshandläggarna för mer info). Ej återlämnad nyckel debiteras med l 500:- För passerkort, 

bricka debiteras en avgift på 50:-/kort, bricka (faktureras) . 

Övrigt9 Föreningar och andra som nyttjar idrottsplatser/hallar/lokaler utan att ha bokad tid kommer 

att debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som har bokat och ej nyttjar 

idrottsplatser/hallar/lokaler debiteras normaltaxa. Föreningar och andra som nyttjar 

idrottsplatser/hallar/lokaler för en annan verksallhet än den de har bokat för debiteras normaltaxa. 

Kommunen förbehåller sig rätten att vid behov ändra i schemaläggen. 
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HYRIESREGLER/ ORDNIING§IF:ÖRlES!KIRIFTlER fÖR KOM!MIUNALA 
ANLÄGGNINGAR 
Tänk på, att anläggningen ät till för dig. V åtda den som din egen. och. medverka till att god. ordning 

och största mö j Hga aktsamhet iakttages 

Följande reglelr gäller: 

1. Lokaler/anläggningar f.år endast användas för i boknings bekräftelsen. angivna ändamål och 

endast under de tider som står angivet i bekräftelsen. 

2. Hyresgästen måste vara tn.yndig (i.8 år) och är skyldig att rätta sig efter de anvisningar som 

lämnas av ansvarig personaL För festlokaTer måste hyresgästen vara minst 20 år. 

3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på hyresgästen att slutligen 

bedöma och själv ta ansvat·et för att lokaler/anläggningar lämpar sig för den verksamhet 

förhyrningen avser. 

4. Uthyrarens personal äger rätt att när som helst under uthyrningstiden inspektera 

lokalen/anläggningen och dess verksamhet. 

5. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, skall anmälan göras till 

uthyraren. Vid skada, på grund av uppsåt eller vårdslöshet, kommet ersättning att utkrävas för 

reparation av skadan. 

6. Lokalupplåtelsen förutsätter att hyresgästen utför grovstädning. Egna sopor tas omhand av 

hyresgästen. Om hyresgästen förorsakar extra städning av förhyrd lokal, debiteras den faktiska 

städkostnaden. 

7. Upplåtelsen får inte utan uthyrarens godkännande överlåtas på annan eller sökas i annans namn. 

8. Det åligger hyresgästen att vid offentlig föreställning, övernattning eller annan aktivitet, själv 

inhämta erforderliga myndighetstillstånd eller lämna anmälan till berörda myndigheter. Det 

ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det i lokalenlanläggningen inte vistas fler personer 

än som är tillåtet och att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 

9. Vid såväl offentliga som slutna tillställningar svarar hyresgästen för att tillfredställande ordning 

och vakthållning upprätthålls. Upplåtaren äger rätt att på hyresgästens bekostnad tillkalla 

ytterligare personal eller vaktbolag om hyresgästen inte kan upprätthålla ordningen. 

10. Hyresgästen svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till 

lokalen/ anläggningen. 

11. Rökning är ej tillåtet inom anläggningens område. 

12. Alkoholförtäring i de kommunala anläggningar/lokaler där kultur- och fritidskontoret 

administrerar uthyrningen är icke tillåtet förutom i de av kommunen angivna lokaler (info fås av 

bokningshandläggarna). Vid alkoholförtäring i de lokaler som är undantagna från denna regel 

åligger det hyresgästen att själv inhämta erforderliga myndighetstillstånd. 
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B. :Hyresgästen skall. Ml fuffo. betala. sl!na. skuWer for tidigare hyresilllf.ällen:. innan 
loka~er/anläggningart' fät tars: ii br.ulk:. Vidl utebliven betalming skickas påminndse enligt 
kommunens policy varvid fagstadgad påminnelseavgift debiteras. Dessutomkanhyresgästen 

sHin:gas av frän. kommunala anläggningar. 

14. Bokad tid anses s·om bindande såvida inte avbokning gjorts senast 4 arbetsdagar före bokad tid. 

Vid arrangemang gäller 14 diagat före uthyrningptillfållet. 

15. Utkvitterad nyckel skall återlämnas till kommun på senast aviserat datum. För ej' återllärnnad 

nyckel debiteras· en avgift tiil hyresgästerna. För. aktuell avgift se dokumentet "Taxor och 

avgifter", avsnittet ;'Bokningar" 

16. En av hyresgästen utsedd ansvarig ledare skall alltid fiillias på plats under hyrestiden. Ledare 

skall vara först i Iokalen!~u:':l:~äggningerr och lämna den. sist. Hyresgästen skall medtaga egen 

mobiltelefon i händelse av olycksfall. Ledare ansvarar för att vid upplåtelsens slut material, 

redskap och dylikt återställs till anvisad plats (vikvägg upphissad, sarg bortplockad osv). 

Vattenkranar stängs av och samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Dessutom skall 

ansvarig ledare se till att grovstädning sker av använda utrymmen. 

17. Det är förbjudet att i omklädningsrum, korridor, trappor etc. kasta eller studsa bollar, att i 
duschrum medföra glasföremål, att i lokalerna uppsätta reklamskyltar och liknande utan 

kommunens medgivande, att i lokalerna använda skor som efterlämnar märken. I inomhushallar 

får endast inomhusfotbollar användas. 

18. Gräsytor som används för träning, match och banor och gymnastikgolv får inte beträdas av 

andra än utövande idrottsmän samt funktionärer. 

19. Förändringar av taxan kan ske under kontraktstid genom beslut i kultur- och fritidsnämnden och 

eller kommundelsnämnderna. 

20. EfterfOljs inte ovan nämnda ordningsföreskrifter kan följderna bli: 

Hyresgästen debiteras för uppkomna merkostnader. 

Hyresgästen kan omedelbart avstängas från tillträde till respektive lokal för återstoden av 

säsongen eller för viss tid. Hyresgästen kan också bli skyldig att betala skadestånd för 
eventuellt uppkomna skador. 

21. Brandskyddsrutiner i kommunens idrottsanläggningar: 

Kontrollera att utrymningsvägarna är fria. 

Om ni upptäcker brister i brandskyddet t.ex. avsaknad av utrymningsskyltar, anmäl detta till 
uthyraren. 

Det åligger hyresgästen att själv informera sig om utrymningsvägar, släckutrustning samt att 
dörrar till brandcellsgränser inte står öppna. 
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Söder.tä.Rje lk(»mmun, Taxor och avgöfter 2017 

Is-anläggningar 

Notering: under allmänhetens likning ingen avgift. 

scaniarinken 
Taxa träning (per 50 mi-n) Taxa match (per 50 min) 

--
Period Normal Senior -Ungdom Intern Normal Senior Ungdom Intern 

- . 

Säsong Dag Trd Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 
--

v~ 31-43 2131 **999 o o 2131 **999 o 
V. 44- 2131 **433 o o 2131 **932 o 
V. 31- Vard. 07-08.50 * 581 

.. 
*Avser taxa for Korpen 
**Avser ej SSK:s seniorer, sepamtavtal 

Telgerinken, Ljungbackens ishall (Järna) 
~ 

Taxa träni~g (per 50 min) Taxa match (per 5G min) 

Period - ~ormat Senior Ungdom Intern Normal Senior Ung do Intern 
Säsong Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

V. 31-43 1332 999 923 923 1332 999 923 
V. 44-12 466 400 o o 666 599 o 

Månskensrinken 
Taxa träning (per 50 min) Taxa match (per 50 min) 

Period Normal Senior Ungdom Intern Normal Senior Ungdom l R tern 

Säsong Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

v. 44-10 333 240 o o 466 373 o 

7 



Gräsplaner 

11=mannaplaner: 
Södertäl lP Bårsta lP/A-plan, ~runnsängs lP/A-plan, 

Taxa match (per GO min) 
Normal Senror · (Jngdom Intern Normal Senior Ungdom Intern 

Kr Kr k~ Kr Kr Kr Kr Kr 

533 333 o o 799 533 o 

Södertälje lP/B-plan, Bårsta lP/B-plan, Östertälje lP/A-plan + B-plan, 
Ljungbackens lP/A-plan (Järna), Hölö lP/A-plan, Mölnbo IP 

, Taxa·träning (per 60 min) Taxa match (per GO min) . . ., . 

Norm~ l Se~nior Ungdom Intern Nermai Senior Ungdom Intern 

Kr .. Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr ··-- . . 

351 251 o o 451 400 o 

11 + 7-mannaplaner: 
Mörkö IP, Hölö lP/C-plan 

Taxa träning (per 60 min) Taxa match (per 60 min) 
Normal Senior Ungdom Intern Normai Senior Ungdom Intern 

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

280 200 o o 360 320 o 

Grusplaner 

11-mannaplaner: 
Södertälje lP/C-plan (Fågelkärret), Geneta lP/A-plan, Ljungbackens lP/B-plan 
(Järna), Hölö lP/B-plan 

. Taxa träning (per' 60 mih) Ta:xa match {per 60 min) 
Normal' serii'ar · ~ ·ungdo·rri Intern . Normal Senior 

-
Ungdom Intern 

K i' Kr'. Kr Kr .: Kr Kr Kr Kr 
200 133 o o 226 200 o 

7-mannaplaner: 
Östertälje lP/C-plan, Mölnbo grus 

li_a.xa tränirlg · (p~r 60 min) 
. 

Taxa match (per 60 min) . 

Non:nal SeniQr 
~ . 

Ungdom Intern Normal Senior Ungdem Intern 
Kr "' Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

100 67 o o 113 100 o 
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11=·man111!aplaner: 
södertälje fotbollsarena 

Taxa ti'äning (pet 60 min} Taxa match (per 60 min) 
p·eraod . Norma[ Senior Ungdom Inte m N orma Senfor Ungdom lntern 

Sasong Dag __ Tid 
. ~ 

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr . j , ' 

.. 
··- .... . 

* 1 Vard. 16-21.00 2664 799 739 2664 1465 800 
* 1 Vard. övrig tid 2664 666 615 615 2664 1:465 800 800 
*' 1 Helg 09-19.00 2664 . 799 739 2664 1465 80() 
*2 Vard . 16-21 .00 666 400 o 2065 1199 o 
*2 Vard . Övrig tid 666 266 o 74 2065 1i199 a 215 
*2 Helg 09-19.00 666 400 o 2065 1199 o 
*3 Vard . 16-21.00 1099 493 o 2065 1292 o 
*3 Vard. övrig tid 1099 333 o 148 2065 1292 o 3·33 
*3 Helg 09-19.00 1099 493 o 2065 1292 o 

* Säsongsperioder: l= V.48-17, 2 = V.l8-41, 3 =V.42-47 

Geneta konstgräsplan/B-plan, Brunnsäng konstgräsplan/B-plan, Ljungbackens 
lP/C-plan, Pershagens konstgräs, Enhörna konstgräsplan, ): · "" ..... ~. : ·p l <·•:t IV .G~< ~ A · J!cJ~t1_T;. J ~--; L - ~ ~I J I [t rl 

- laxa träning (per 60 min) Taxa match (per 60 min) 
Period Normal Senior Ungdom 

* Säsong Dag Tid Kr Kr Kr 
1 Vard. 08-21.00 1998 533 246 
1 Vard. Övrig tid 1498 400 123 
1 Helg 09-19.00 1998 533 246 
2 Vard. 08-21 .00 533 333 o 
2 Vard. övrig tid 400 240 o 
2 Helg 09-19.00 533 333 o 

* Säsongsperioder taxemässigt: l= V. 1-17, 2 =V. 18-52 
Noteringar: 

Veckorna 1-9 är bokade tider ej avhakningsbara 

Intern Norrna 

Kr Kr 

246 1998 
123 1498 
246 1998 

o 799 
o 599 
o 799 

Månaderna november-december plogas konstgräsplanerna ej. 

Senior Ungdom Intern 
Kr Kr Kr 

799 308 308 
599 231 231 
799 308 308 
533 o o 
499 o o 
533 o o 

Under period l gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period l. Om vi 
EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period l . 

Hovsjö konstgräsplan (spontanidrottsplats) 
P~r_iod . NormaJ Se.nior V ng dom ln~ern 

.'- -i!iag.:. ·l Tid :'·;C 'i .. · .- l _.. ..... ~ 

' Kr : Kr Kr KF .. 

*Tis +tars 117-21.30 o o o o 
* Orgamserade bokmngar för föreningsverksamhet enbart tisdagar + torsdagar 
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7'=1Mliallillfilap8anew~· 

ljungbackens IP/D-pfan, 'If, .~<"-·~· ,·' ~ 1 P7il~~· c:~ ~&·.}.::.-~U.: U~~ t,;. l, ..,[J i.'~ ... k 

. Taxa träning (per Go· min)· . 
Pe-rlodl Norm;il .Senior Ungdom Intern 

· *Säsong Dag Tid Kr K. .r -- . 
Kr 

' 1l Vard, , 08-21.00 645 172 79 
' 
l 11 Vard. övrig tid 484 129 4[) 

1' Hel~ 09-19.00 645 172 79 
2 Vard, : 08-21.00 172 107 o 
2 Vard. övrig tid 129 n o 
2 Helg 09-19.00 172 107 o 

. . * Säsongspettodet tax:emässi.gt: l =V. 1-17,2 =V. 18-52 
Noteringar: 

Veckorna 1-9 är bokade tider ej avhakningsbara 

Kr 

79 

40 

79 

o 
o 
o 

Taxa match( per 60 min) 
Normal Senior Ungdom Intern 

Kr Kr Kr Kr 
645 258 99 99 

484 194 74 74 

645 258 99 99 
258 215 o o 
194 161 o o 
258 215 o o 

Månaderna november-december plogas konstgräsplaneroa ej 

Under period l gäller taxemässigt att om vi plogar planerna gäller taxan för period l. Om vi 
EJ plogar planerna gäller taxan för period 2 även under period l. 

Västergårds fotbollshall (inomhusplan) 
... Period Normal Senior Ungdom Intern 

Säsong Dag Tid Kr Kr Kr Kr 
*1 Vard. 08-21.00 1598 666 123 123 
*1 Vard. övrig tid 1598 466 62 62 
*1 Helg 09-19.00 1598 666 123 123 
*2 Vard. 08-21 .00 666 400 31 31 
*2 Vard. övrig tid 666 333 31 31 

*2 Helg 09-19.00 666 400 31 31 

*Säsongsperioder: l= V. 48-17, 2 =V. 18-47 

Fornhöjdens konstgräsplan, Lina Konstgräsplan (spontanidrottsplats) 
Period Normal Senior Ungdom Intern 

Dag l Tid Kr Kr Kr Kr 
* Tis +tars 117-21.30 o o o o 

* Orgamserade bokningar för förernngsverksarnhet enbart tisdagar +torsdagar 
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södertälje kommi!Jllrn, Taxor och avgiftelr 2«316 

Idrotts/sporthallar och gymnastilksaiar 

Notering: Skoltaxa. gäller enbart skolor som har anläggningen som sin baslokal, övriga skolor. enligt 
särskild uppgörelse/överenskommelse. 

Kategori A 
Västergård Arena/A-Hallen 

Taxa träning (per 60 min) i axa match (per GO min) 

Nonnaf Senior Ungdom· Intern Normal Senior Ungdom Intern 
Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

840 468 o o 960 60 o o 

Kategori B 
Wasahallen, Hölö Allaktivitetshaii/Stora hallen, Pershagenhallen 

. Taxa träning (per 60 min) . Taxa mat-ch (per 60 min) 

Normal Senior UngdomJ Intern Normal Senior Ungdom Intern 

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

466 360 o o 533 466 o o 

Kategori C 
*Täljehallen/per plan A-C, Enehallen, Hovsjöhallen, Brunnsängshallen, 
Täljegymnasiets gymnastiksal, Rosenborgskolans gymnastiksal, 
Östertäljehallen, Västergård Arena/B-hallen 

Taxa träning (per 60 min) Taxa match (per 60 min) 
Normal Senior Ungdom Intern Normal Senior Ungdom Intern 

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

280 215 o o 320 280 o o 
*Arrangemang i Täljehallen enligt särskild överenskommelse med SBBK. 

Kategori D 
Blombackaha lien, Fornbackaskolans gymnastiksal, Igelstavikens gymnastiksal, 
Campus Telge, Hölö Allaktivitetshall/Lilla hallen, Ronnaskolans gymnastiksal, 
stålhamraskolans gymnastiksal 

Taxa tr~ning (per 60 min) Taxa match (per 60 min) 
Normal Senior ungdQm Intern Normal Senior Ungdom lntem 

. ~r .. . .-,. ~r J~~ ·".Kr;· Kr Kr Kr Kr 

186 144 o o 213 186 o o 
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Kategor·j lE 

Lina Grundskola, Soldalaskofans gymnastiksal, Majtorpskol·ans 
gymnastiksal,. Tavestaskolans gymnastiksal, Mölnboskolans gymnastiksal, 
Oxbackskofans gymnastiksal, Vallaskolans gymnastiksal, 
Pershagenskolans gymnastiksal, Bårsta gymnastiksal 

TalCia träning (per 60 min) Taxa match _(per 60 min) 
Normal Se11ior Ungdom Intern Normal Senior Ungdom intern 

Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 

164 125: o o 186 163 o o 

Kategori F 
Brunnsängshallen/Gropen, Hölö Allaktivitetshall/Spegelsalen 

Taxa träning (per 60 min) 
Normal Senior Ungdorrr lnter 

Kr Kr Kr Kr 
130 80 o o 

squash 
Västergårds squashhall 

Taxa träning (per 60 min) 
Period Normal 

Dag Tid Kr 
mån-fre 08.00-16.00 90 
mån-fre 16.00-22.00 130 
lör-sön 08.00-16.00 130 

12 



Omk!ädningsrum 
Taxa (per 60 min) 

Normat Senior Ung4om Intern 

Kr Kr Kr .Kr 

110 50 O. o 
N otelrillllg: Avser bokning av enbart omklädningsrum. Gäller under ordinarie öppettider, övrig tid på 

året debiteras faktisk städkbstnad 

Danssal 
Hölö Allaktivitetshaii/Spegelsalen, Brunnsängshallen/Gropen 

Taxa träning (per 60 min) 

Normal Senior Ungdom Intern 

Kr Kr Kr Kr 

130 80 o o 

Idrottshallscafeer 
Hölö Allaktivitetshaii/Cafe, Pershagenhallen/Cate, Västergård Arena/Cafe, 

Wasahallen/Cafe 
Taxa per dag. . -

Vid arrangemang . i 
• -

Kr 
... 

200 
Notering: Idrottshalls cafe får man endast hyra vid arrangemang (Kultur och 

Fritidskontoret beslutar bokningen klassas som arrangemang). 

Möteslokaler 
Täljehallen/Pressrum, Västergård Arena/Teori, *Södertälje fotbollsarena/VIP

rum + mediarum 
;} Ta?<:a (per so ll)in) 

Normat s~oior Ungdom Intern 
'Kr ,Kr Kr l Kr 

133 111 o * 

*Enligt särskild uppgörelse/överenskommelse 

Cirkus och tivoli 
Taxa (per 24·fim) 

Cirkus/ tivoli 
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södertälje kommu~rn, Taxor odhl avgifter 2016 

Tillägg/tillbehör 
Innebandy 

. Taxa (p~i' 6~min} 
Sargkosthad, match 

Sargkostnad, träning 

Övrigt 
. T ~)(a (per tlll(älfe) 

Kr 
70 
o 

K t 
Ej bortplockad sarg eller utrustning 500 

Ej pålarmad eller låst lokal 300 

Onödigt utlösning av larm 300 

Ej städad lokal 2000 

*I de lokaler där så ska ske 

Vaktmästare 
Tax:a 

Kategori Tax:a per Normalf Kr 
Vaktmästare 60 minuter 360 

*Vid bokning kan vaktmästarkostnadertillkomma. 
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klassrum, hemkunskapssalar 
Taxa (per 60 mi1111) '~ 

Period Normal Senior Ungdom lntem ' 

D~g ..... tid Kr Kr. Kr Kr· 
Mån-tor 17-22.00 123 62 62 62 
Fredag 17-20.00 123 62 62 62 
Fredag 20-22.00 256 128 128 128 
Lör-sön 08-01 .00 256 128 128 128 

Aula 
Taxa (per 60 min) 

Period Normal , Senior Ungdom Intern 
Dag Kr Kr Kr Kr 

Mån-sön 462 231 231 231 

Matsal 
Taxa (per 60 min) 

Period Normal Senior Ungdom Intern 
Dag Kr Kr Kr Kr 

Mån-sön 308 154 154 154 

Övernattning 
Taxa (per person/dygn) 

Period Normal Senior Ungdom Intern 

Dag Kr K: r Kr Kr 

Mån-sön 41 13 13 13 
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Gillberga f rifuftsgård 

. ' Taxa (perso·mrn): i -
-: 

Period Norm<il · Handikapp- Senior Ungdom Intern 
.. föreningar · 

Dag ;..., : Tid Kr Kr Kr Kr 

Måh-tor 08-22.00 260 80 160 80 50 
Fredag 08-16.00 260 80 160 80 50 
Sön~mån 12-08.00 290 90 180 90 60 

. Taxa öyernattning (per person 9ch nätt) 
Normal Handikapp..f~~ef1ingar· Senror Ungdom Intern. 

Kr Kr Kr kr Kr . ... 

50 20 20 20 20 
Notering: 

I övernattning ingår 10 timmar mellan kl22~08.00 , tid därutöver debiteras enl tim-taxa. 

Uthyrningen skall i första hand ske till verksamheter för funktionshindrade inom 
kommunen och det lokala foreningsliv et. 

För fester, se separat taxa under kategorin "Festlokaler". Fester gäller under helger, röda 
dgr och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. 

Hembygdsgård 

Hölö kyrkskola 

·" .. Gl:J.Ia salen, Blå salen, Cafe (inkl. kök) och Paviljongen 
!_t'L - Taxetyp Vecka Helg Heldag 

Föreningar inom kommunen 600 300 250 
Föreningar utanför kommunen 800 600 400 
P rivat/F öretag 1 200 800 600 

~~~~l Utställning_ar .Gafe* j 

- . . . • ·-.;,.., · ~ 

Jlaxetyp - Vecka Il Helg . . " 

Föreningar inom kommunen 300 150 
Föreningar utanför kommunen 500 300 
Privat/Företag 800 400 
*Avser utställning som pågår parallellt med öppen cafeverksarnhet 
**Halvdag= 4 timmars uthyrning 

Halvdag** 

150 
250 
400 
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Fornbacka frftidsgård 1 Tajen frit idsgård (Bn mnsä:rn g), Västergårds 
fritidsgård, Rösberga fritidsgård (Ronna), Geneta fritidsgård, 
Hö[ö Cafe/fritidsgård, Järna FriUdsgård (nedre plan) 

Taxa (per 60 mun-) .":!~ ........ <C 

--

Period Normal Sen[or Ungdom Inte m 
> 

D<! g ..... Jid Kr Kr Kr 
Mån--tor 08-22.00 260 16{) 80 50 
Fredag 08-16.00 260 t6D 80 50 

Sön-mån 1'2-08.00 290 180 90 60 
Notering: Vid långtidsuthyrning (3 månader eller längre) skri-vs avtal med den enskilda 

hyresgästen. Taxa enl överenskommelse med Kultur- och fritidskontoret gäller vid 

långtidsuthyrning. 

Samlingssalar 

S lt k All kf "t t h a s og a lVI e S u s 
Pensionärsföreningar l HSO ~·· - ~ Jo - .. 

"" ~:f" .. ·.~ Taxa (per 60 min) - Föreningar 
KatGgori 

studiecirklar övr. verks. Normal Senior Ungdom 

Allsalen 75 150 300 200 200 
Träffen 150 300 200 150 150 
Vinkeln 75 150 100 80 80 

Rektanaeln 75 150 100 80 80 
Ovalen 75 150 100 80 80 

Gvmnastiksalen 75 150 150 100 100 

• ...... 
,...,. 

Intern 

200 
150 
80 
80 
80 
100 

Notering 1: FUB har gratis hyra l ggr/v vid fler uthyrningstillfållen avgår samma taxa som för 

HSO-föreningar. 

Futurum {Järna) 

Allsalen (Scen & Bio) 
Taxa (per 60n:tin) 

, . ..... 
Period - Normal ~e nior Ungd.mll Intern . 

Dag Tid Kr Kr Kr· Kr 

Mån-tor 08-22.00 340 200 100 70 
Fredag 08-16.00 340 200 100 70 

F re-mån 16-08.00 380 220 110 80 

Konferensrum (Övre plan) 
,, Taxa (per 60 min) . . •· 

Period Normål Senior. . U11gdtiJI Intern 

Dag Tid Kr Kr -. Kr Kr 

Mån-tor 08-22.00 170 100 50 35 
Fredag 08-16.00 170 100 50 35 

F re-mån 16-08.00 190 110 55 40 
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Södertäije koimml!.m, Taxor oclh avgöf!tell" 20Uii 

festlokaler 

Gillberga friluftsgård 
c- ' taxa (pell" tijlfälle) 

Period 
Kr o ag Tid 

f=re-lör 20 h 16.00-12.00 3 200 

LOr:.sön 24 h 12.00-12.00 4000 

Notering: Uthyres endast fredagat och lördagar+ röda dagar och aftnar. Vid röda dagar ochaftnar 

som följs av vardag hyrs lokalen E<i ut föt fest. 

Futurum (Järna) 
Allsalen + Konferensrum 

.. Taxa (pet til~fälle) 
Period 

Kr 
Dag Tid 

Fre~lör 20 h 16.00-12.00 3 200 

Lör-sön 24 h 12.00-12.00 3 500 

Allsalen 

~-
Taxa (per tillfälle) --

Period 
Kr 

Dag Tid 
Fre~lör 20 h 16.00-12.00 2 500 

Lör-sön 24 h 12.00-12.00 2 700 

_Konferensrum 
Taxa (per tillfälle) 

Period 
Kr 

Dag Tid 

· Fre-lör 20 h 16.00-12.00 1 200 

Lör-sön 24 h 12.00-12.00 1 350 

Södertälje fotbollsarena/VIP 

"'-'"" Taxa (per tillf~lle) -

Period 
• " 

. J><!9 . Tid 
Kr 

... 

Fre-lör 24 h 12.00-12.00 2 500 

Lör-sön 24 h 12.00-12.00 2 500 

Notering: Hyrs endast ut utanför matchsäsong. 
Uthyres endast fredagar och lördagar+ röda dagar och aftnar. Vid röda dagar och aftnar som följs 

av vardag hyrs lokalen ej ut för fest. 
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SödertäBje kommun, Taxor och avgif1l:ter 2(0)16 
saltskogs a:llaktiv~tetshus 
Allsalen 

Träffen 
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