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Antagen av kultur- och fritidsnämnden den 14 december § 160.

Dokumentet innehåller hyror och avgifter som gäller inom anläggningar och
uthyrning år 2018.
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Taxor och avgifter inom
anläggningar och uthyrning 2018
Taxegrupp
Föreningar verksamma i Norrköpings kommun betalar taxa baserat på den
nyttjare som hyrd tid avser. Föreningen måste vara registrerad hos Kulturoch fritidskontoret för att kunna ta del av taxor inom grupp 1 och 2.
Grupp 1
Gäller för verksamhet riktad till barn och unga upp till 20 år som bedrivs av
förening.
Fritidsgårdars verksamhet debiteras inom grupp 1.
Studentföreningar debiteras inom grupp 1.
Grupp 2
Gäller för seniorverksamhet som bedrivs av förening.
Idrott som utövas i seniorseriespel debiteras inom grupp 2 oavsett ålder
på utövare.
Skolor debiteras inom grupp 2.
Grupp 3
Övriga hyresgäster som privatpersoner och företag i Norrköpings kommun
debiteras inom grupp 3.

Hyresgäster från andra kommuner
Debiteras med 1.5 gånger priset inom grupp 3
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Idrottsanläggningar
Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Anläggning

Avgift / tim

Avgift / tim

Avgift / tim

Arrangemangshallar och
Sporthallar
Större än 40x20m

125 kr

300 kr

400 kr

Sporthallar, ej fullmått
Större än 32x16m

115 kr

265 kr

350 kr

Gymnastiksalar
Mindre än 32x16m

85 kr

160 kr

185 kr

Teknikhallen
Konstgräs inomhus

340 Kr

450 kr

600 kr

Anläggning

Avgift / tim

Avgift / tim

Avgift / tim

Himmelstalundshallen

285 kr

475 kr

500 kr

Mässhallens islada

225 kr

450 kr

475 kr

Konstfryst bandybana

190 kr

330 kr

450 kr

Konstfryst isbana

130 kr

275 kr

350 kr
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Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Natur- och konstgräs

Avgift / tim

Avgift / tim

Avgift / tim

Östgötaportens A-plan

180 kr

320 kr

500 kr

11-spelsplan

70 kr

230 kr

300 kr

9- och 7-spelsplan

60 kr

210 kr

250 kr

5-spelsplan

45 kr

170 kr

200 kr

Konstgräs

Avgift / tim

Avgift / tim

Avgift / tim

Östgötaporten A-plan

535 kr

775 kr

2000 kr

Konstgräsplan

340 kr

385 kr

750 kr

Tillämpas under vecka 44 till 16,
övrig tid se Natur- och konstgräs

Hyror för biytor

Avgift

Omklädningsrum
Omklädningsrum som en förening ensam nyttjar en hel säsong. Det avser
ett låst omklädningsrum där man kan ha sin utrustning kvar.

160 kr/m² per säsong
Förråd

160 kr/m² per säsong

Kanslilokal

375 kr/m² per säsong
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Kulturlokaler
Brunnsalongen

Avgift

Tid mellan 10.00 och 02.00

4 600 kr per tillfälle

Mässa fredag

2 300 kr

Mässa lördag

4 600 kr

Mässa söndag

3 500 kr

Hörsalen

Avgift

Skolor och föreningar
Mellan klockan 8-17

500 kr per timme

Efter klockan 17

610 kr per timme

Dag och kväll

7 500 kr (maxpris dygn)

Övriga hyresgäster
Mellan klockan 8-17

778 kr per timme

Efter klockan 17

1 058 kr per timme

Dag och kväll

15 000 (maxpris dygn)

Säsongshyra för skola och föreningar

330 kr per timme

Övriga avgifter
Andra avgifter och hyror

Avgift

Förseningsavgift nyckel

500 kr per försenad nyckel

Övernattningar

50 kr per person/natt samt kostnad för
hyrd halltid. Eventuella kostnader för
omställning av larm, belysning och
ventilation tillkommer

Kostnad för personal efter anläggningens

Kontakta kultur- och fritidskontorets
uthyrning för prisuppgift.

Sanktionsavgift vid avvikelse mot hyresvillkor och/eller

1000 kr

ordningsregler. T.ex. felaktigt uppgiven taxegrupp eller
otillåten överlåtelse av hyrestid.

