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Taxor och avgifter
Taxor och avgifter som gäller Salems kommuns lokaler och anläggningar för
fritidsverksamhet. Taxor och avgifter räknas upp enligt konsumentprisindex (KPI),
1 juli varje år.

Kundkategorier

Kategori 1 - Föreningar EJ registrerade i Salems kommun, företag, privatpersoner.

Kategori 2 - Föreningar registrerade i Salems kommun.

Kategori 3 - Kommunala verksamheter.

Registrerad förening

För att bli registrerad förening i Salems kommun behöver ansökan lämnas in till
Kultur- och fritidsförvaltningen. Kultur- och fritidsnämnden beslutar om föreningen
kan registreras i Salems kommun.

Nolltaxa

För föreningar registrerade i Salems kommun med ungdomsverksamhet 5-20 år är
det s.k nolltaxa i kommunens idrottshallar, samlingssalar och bollplaner (nolltaxa
gäller ej ishallen). Det innebär att föreningen inte betalar något för hyra av en resurs
om verksamheten är för personer mellan 5 - 20 år.
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Resurser

Idrottshallar, samlingssalar och bollplaner är indelade i olika grupper (gäller ej
ishallen). Vilken grupp resursen tillhör avgör priset, se taxor och avgifter nedan.

Stor idrottshall, stor samlingssal, stor bollplan

Skogsängshallen
Säby sim- och idrottshall A-hallen
Murgrönan
Aula Rönninge gymnasium
Bollplaner 11-spel konstgräs
Salemsvallen 11-spel gräs
Säby bollplan 11 -spel grus
Villa Skönvik

Medelstor idrottshall, medelstor samlingssal, medelstor bollplan

Bergahallen
Nytorpshallen
Rönningeskolans gymnastikhall
Lilla Murgrönan
Fritidsgården
Matsal, skolkök, ämnesrum
Bollplaner 9-spel och 7-spel konstgräs

Liten idrottshall

Noblaskolans gymnastiksal
Säby sim- och sporthall B-hallen
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Kategori 1 - Föreningar EJ registrerade i Salems
kommun, företag, privatpersoner

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Träning/ aktivitet/
möte per timme

1200 kr/ tim

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/aktivitet/
möte per timme

900 kr/ tim

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

600 kr/ tim

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet
per timme

1800 kr/ tim

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

3000 kr/ bokning

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

2250 kr/ bokning

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 tim)

1500 kr/ bokning

4



Terminsbokning, endast Kategori 1. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Terminsbokning 4 ggr eller fler ger
80% rabatt per
timme/ termin

Kalasbokning, endast Kategori 1. Per bokning 3 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Noblaskolan
Nytorpshallen
Rönningeskolans gymnastiksal
Säby sim- och sporthall, B-hall
Villa Skönvik

Kalas för barn upp
till 12 år

750 kr/ 3 tim

Utställning Villa Skönvik.

Resurs Aktivitet Taxa

Villa Skönvik utställning Utställning per dag 1200 kr/dag

Villa Skönvik utställning Utställning per vecka 2400 kr/ vecka
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Kategori 2 - Föreningar registrerade i Salems kommun

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik (min 2 tim)

Träning/ aktivitet/
möte per timme

120 kr/ tim 0 kr/ tim 120 kr/ tim

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/ aktivitet/
möte per timme

90 kr/ tim 0 kr/ tim 90 kr/ tim

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

60 kr/ tim 0 kr/ tim 60 kr/ tim

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet per
timme

270 kr/tim 0 kr 270 kr/ tim

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

900 kr/
bokning

0 kr/
bokning

900 kr/
bokning

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

675 kr/
bokning

0 kr/
bokning

675 kr/
bokning

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 tim)

450 kr/
bokning

0 kr/
bokning

450 kr/
bokning
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Utställning Villa Skönvik.

Resurs Aktivitet Barn
0-4 år

Ungdom
5-20 år

Vuxen
21+ år

Villa Skönvik utställning Utställning
per dag

600 kr/dag 0 kr/ dag 600 kr/dag

Villa Skönvik utställning Utställning
per vecka

1200 kr/ vecka 0 kr/ dag 1200 kr/vecka
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Kategori 3 - Kommunala verksamheter

Träning/ aktivitet/ möte. Pris per timme.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan konstgräs
Villa Skönvik

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Träning/ aktivitet/
möte per timme

0 kr

Vinterspel stor bollplan nov-mars Träning/ aktivitet per
timme

0 kr

Match/ tävling/ arrangemang. Per bokning 3-6 timmar.

Resurs Aktivitet Taxa

Stor idrottshall
Stor samlingssal
Stor bollplan konstgräs
Villa Skönvik

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr

Medelstor  idrottshall
Medelstor samlingssal
Medelstor bollplan

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr

Liten idrottshall
Liten samlingssal

Match/ tävling/
arrangemang
(3-6 timmar)

0 kr

8



Övriga avgifter - gäller Kategori 1 & 2

Typ av avgift Avgift

Ej avbokad tid 100 kr/ gång

Ej bortplockade redskap/ skräp ej bortplockat 300 kr/ gång

Borttappat låskort/ nyckel 400 kr per kort/nyckel

Larmutryckning Faktisk kostnad
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Bokningsregler

Allmänna upplåtelsevillkor

Lokalbokning Minimiålder för bokning av lokaler är 18 år.
Bokning ska ske minst 4 dagar i förväg.

Bokning av lokal för fest Hyra av lokaler för föreningsfest får endast göras av föreningens
styrelserepresentanter eller föreningens tjänsteman.

Ansvarig ledare Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats, som svarar för
organisationens verksamhet. Grupper som infinner sig utan
ansvarig ledare riskerar att ej få disponera lokalen. Upprepade
förseelser mot detta medför att tilldelat abonnemang sägs upp.

Inställt abonnemang Kommunen förbehåller sig rätten att disponera lokalen för annat
ändamål på tilldelade tider, varvid abonnenten i så fall underrättas
snarast.

Avgift vid förlust av nyckel
eller larmkort

Ej återlämnad eller förkommen nyckel eller larmkort debiteras
enligt prislista.

Skadeanmälan/
skadegörelse

Den som hyr lokalen är skyldig att omgående anmäla skador till
verksamhetsansvarig. All uppkommen skadegörelse i hyrd lokal
eller tillhörande angränsningsytor, under tilldelad tid, är det
organisationen/ föreningen eller den enskilde personen som är
ersättningsskyldig för.

Avbokning Den som hyr lokalen är skyldig att minst 3 dagar före uthyrning
anmäla avbokning till verksamhetsansvarig.
För Villa Skönvik ska avbokning ske 14 dagar innan.
Detta gäller även vid säsongsbokning/ terminsbokning.
Om avbokning ej sker utgår avgift enligt prislista. Om avbokning ej
sker vid upprepade tillfällen kommer abonnemanget att sägas upp
och ansvarig kan bli av med sin rätt att boka lokal.

Överskriden tid Endast tid som är bokad får användas. All överskriden tid debiteras
enligt prislista.

Städning Lokalen ska lämnas i gott skick. Papper och skräp ska vara
undanplockat och redskap, stolar etc ska sättas tillbaka på plats.
Om lokalen inte lämnas i gott skick utgår avgift enligt prislista.
För Villa Skönvik finns särskilt checklista som ska följas gällande
städning och undanplockning.

Affischering Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anvisade
anslagstavlor.
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Förvaring av värdesaker Kommunen ansvarar ej för ev. förkomna tillhörigheter eller
värdesaker.

Djur i lokaler Djur får ej medtagas i förhyrda lokaler.

Larm Om föreningen/ organisationen/ privatpersonen orsakar falskt
larm, kommer föreningen/ organisationen/ privatpersonen att
debiteras  utryckningskostnaden.

Parkering Får endast ske på avsedd plats.

Speciella arrangemang Tillfällig uthyrning kan ske utanför tider och perioder, som är
nämnda i dessa anvisningar. Varje ansökan bedöms efter särskild
prövning.

Tillstånd Vid öppna arrangemang krävs tillstånd av polismyndighet.

Alkohol Alkoholhaltiga drycker får ej försäljas/förtäras i lokalerna.
För Murgrönan, lilla Murgrönan samt Villa Skönvik gäller särskilda
bestämmelser.

Rökning Rökförbud råder i samtliga lokaler, samt utanför entré. Gäller
cigaretter, e-cigaretter, vattenpipa och örtprodukter.

Idrottshallar
Idrottshallar har kompletterande regler till de allmänna upplåtelsevillkoren.

Redskap Redskap i idrottshallar ska hanteras varsamt och ställas tillbaka på
respektive plats vid aktivitetens slut.
Idrottsredskap avsedda för utomhusbruk får bara användas efter
särskilt medgivande från upplåtelseansvarig.
För fotbollsspel inomhus får endast boll avsedd för inomhusbruk
användas.

Skor I idrottshallar och övriga utrymmen får endast odubbade
fotbollsskor och sportskor med slät sula som ej färgar av sig
användas.

Tid Förberedelse och avslut ingår i bokad tid.

Övrigt Klister, harts eller liknande medel får ej användas.
Idrottshallen ska lämnas i gott skick dvs papper plockas upp, bänkar
på plats, redskap plockas in, stäng fönster, släck lampor.
Om lokalen ej lämnas i gott skick utgår avgift enligt prislista.
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