Beslut i kommunfullmäktige 2015-10-26 § 140
Avgifterna under punkt 2 gäller från 2015-11-01
Övriga avgifter gäller från 2016-01-01

Avgifter och regler för verksamheter inom
kultur och fritid
I samband med större arrangemang, kampanjer eller läger kan enstaka priser
justeras/bestämmas av verksamhetschef vid kultur- och fritidsenheten.

1

BADANLÄGGNINGAR

1.1 Näsåkers och Ramsele badhus (stängda sommartid)
Entréavgift
Årskort
- Stor grupp (2 vuxna, 4 barn) .............. 1 900 kr
- Mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) .......... 1 400 kr
- Liten grupp (1 vuxen, 2 barn) ............... 950 kr
- 18 år och äldre ...................................... 600 kr
- T.o.m. 17 år........................................... 275 kr
Månadskort
- 18 år och äldre ...................................... 175 kr
- T.o.m. 17 år............................................. 80 kr
Alla typer av kort är personliga och ska vara försedda med foto (alt. legitimation)
Engångsavgift
- Stor grupp (2 vuxna, 4 barn) ................. 160 kr
- Mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) ............. 120 kr
- Liten grupp (1 vuxen, 2 barn) ................. 80 kr
- 18 år och äldre ........................................ 50 kr
- T.o.m. 17 år............................................. 25 kr
- Barn vid förskola och fritids ................... 15 kr Bokas i förväg
Skolbad inom ordinarie skoltid
- Fr.o.m. årskurs 1 ....................................Fast pris enligt avtal

Gruppkort
”Vuxen” Person som är 18 år eller äldre
”Barn” Person som är 17 år eller yngre eller som går på gymnasiet. Gymnasieelev ska visa
studielegitimation vid entré
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Grupprabatt
Föreningar i Sollefteå kommun som är bidragsberättigade enligt kultur- och
fritidsenhetens normer får 50 % rabatt på gällande priser under allmän badtid.
Hyra av badhus
I undantagsfall kan förening med säte i Sollefteå kommun hyra baden utan personal.
I sådana fall skrivs avtal om ansvar med livräddningskunnig ledare och föreningens
ordförande.

1.2 Tempererade baden i Sollefteå, Ramsele och Junsele
Entréavgift
Säsongskort
- Stor grupp (2 vuxna, 4 barn) .............. 1 500 kr
- Mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) .......... 1 100 kr
- Liten grupp (1 vuxen, 2 barn) ............... 750 kr
- 18 år och äldre ...................................... 500 kr
- T.o.m. 17 år........................................... 250 kr
Ett säsongskort berättigar till entré vid de tempererade baden i Sollefteå, Ramsele och
Junsele.
Månadskort
- 18 år och äldre ...................................... 230 kr
- T.o.m. 17 år........................................... 110 kr
Engångavgift
- Stor grupp (2 vuxna, 4 barn) ................. 160 kr
- Mellangrupp (2 vuxna, 2 barn) ............. 120 kr
- Liten grupp (1 vuxen, 2 barn) ................. 80 kr
- 18 år och äldre ........................................ 50 kr
- T.o.m. 17 år............................................. 25 kr
- Barn vid förskola och fritids ................... 15 kr Bokas i förväg

Gruppkort
”Vuxen” person som är 18 år eller äldre
”Barn”
person som är 17 år eller yngre eller elev som går på gymnasiet. Gymnasieelev ska visa
studielegitimation vid entré
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2

SKIDANLÄGGNINGAR ALPINT OCH LÄNGD

2.1 Hallsta alpint/Hallstaliftarna
Säsongskort
Från 16 år
8-15 år
Familj
1 900 kr ..... 1 500 kr ..... 3 600 kr
Dagkort
Från 16 år
8-15 år
6-8 dagar ........................... 1 040 kr ........ 840 kr
5 dagar .................................. 880 kr ........ 720 kr
4 dagar .................................. 740 kr ........ 600 kr
3 dagar .................................. 570 kr ........ 470 kr
2 dagar .................................. 390 kr ........ 320 kr
1 dag ..................................... 250 kr ........ 190 kr
Halvdagskort/kvällskort
Från 16 år
8-15 år
0-7 år (hjälmtvång)
180 kr ........ 150 kr ........ Gratis
Endast barnbacke ............. 20 kr
Axesskort ............................ 60 kr
Hyra av komplett
utrustning alpint
Från 16 år
8-15 år
0-7 år
5 dagar .................................. 790 kr ........ 620 kr
4 dagar .................................. 640 kr ........ 540 kr
3 dagar .................................. 590 kr ........ 480 kr
2 dagar .................................. 420 kr ........ 310 kr
1 dag ..................................... 250 kr ........ 200 kr
Halvdag/kväll ....................... 200 kr ........ 150 kr
Heldag ............................................ .................. ........ 100 kr
Halvdag .......................................... .................. .......... 50 kr

Säsongskort familj
1-2 vuxna och hemmaboende barn t.o.m. 18 år
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2.2 Hallsta elljusspår/rullskidbana
Spåravgift
Kommunmedborgare
Från 19 år
0-18 år
- Årskort .................................................. 500 kr ........ Gratis
- Dagkort ................................................... 40 kr
- Läger ....................................................... 40 kr
- Tävling .................................................... 40 kr
Ej kommunmedborgare
Från 19 år
8-18 år
0-7 år
- Årskort .................................................. 500 kr ........ 250 kr ........ Gratis
- Dagkort ................................................... 40 kr .......... 20 kr
- Läger ....................................................... 40 kr .......... 20 kr
- Tävling .................................................... 40 kr ............ 0 kr
Skidskytte
Samma avgifter som ovan plus skjutavgift enligt överenskommelse med I 21 IF.
Vallabodar
- Förening inom kommunen.................... 100 kr
- Förening/arrangör utom kommunen ......Pris enligt överenskommelse

3

LOGI

Skola eller idrottshall, hårt underlag ......... 50 kr per person och natt

4

UTHYRNING AV FÖRENINGSDRIVNA KOMMUNALA
ANLÄGGNINGAR

Föreningsdrivna kommunala
anläggningar som inte har
timbokning ........................................... 5 000 kr per säsong
Gäller inte Hallsta längdspåravgift, se punkt 2.2
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5

UTHYRNING AV KOMMUNALA LOKALER

Hyra
Curlinghall
- Läger samt ej kommunmedborgare ...... 100 kr per timme
Idrottshall
- Förening .................................................. 75 kr per timme
- Privat ..................................................... 100 kr ”
Gymnastiksal
- Förening .................................................. 55 kr per timme
- Privat ....................................................... 75 kr ”
Fotbollsplan, fritidsanläggning, isrink utomhus
- Förening .................................................. 75 kr per timme
- Privat ..................................................... 100 kr ”
Ishall
- Förening .................................................. 75 kr per timme
- Privat ..................................................... 100 kr ”
- Läger, ej kommunmedborgare .............. 400 kr ”
Samlingslokal, matsal
- Förening .................................................. 55 kr per timme
- Privat ....................................................... 75 kr ”
Scenen, Sollefteå stadspark
- Förening ................................................ 250 kr per tillfälle
- Privat ..................................................... 250 kr ”
Skolsal, per timme
- Förening .................................................. 55 kr
- Privat ....................................................... 75 kr
Undervisningskök, trä-/syslöjdsal
- Förening .................................................. 55 kr per timme + 75 kr per tillfälle
- Privat ....................................................... 75 kr per timme + 75 kr per tillfälle
Skolkök med matsal, vid läger etc.
- Förening ................................................ 100 kr
” ............................................................. 600 kr
- Privat ..................................................... 100 kr
” ............................................................. 600 kr

per timme + 75 kr per tillfälle
per dag + 75 kr per tillfälle
per timme + 75 kr per tillfälle
per dag + 75 kr per tillfälle

Scendelar
- Transportabel scen .................................. 25 kr per del (2 m2) exkl. transport
Mobil läktare
- Förening ................................................ 500 kr per dag exkl. transport
- Övriga ................................................ 1 000 kr per dag exkl. transport
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Regler för användning av kommunala lokaler
Förhyraren är skyldig att följa de ordningsregler som finns och de direktiv som lämnas.
Oaktsamhet som orsakar skador kan innebära att fortsatt förhyrning inte beviljas samt att
krav ställs på förhyraren för uppkomna skador.
Vid större kommersiella arrangemang etc. kan merkostnader för el, vatten personal och
städning tillkomma.
Vid cuper betalar arrangerande föreningar inom Sollefteå kommun enligt föreningspris.
Föreningar utanför Sollefteå kommun som arrangerar cuper betalar enligt privatpris.
- Avbokning ska göras senast 5 dagar före bokad tid
- Används inte bokad tid debiteras en avgift motsvarande timpriset
- Uthyrning som föranleder övertidsarbete för kommunens personal bekostas av
respektive arrangör, om inte enhetschef beslutat annat
- Larmkostnader förorsakade av förhyraren bekostas av förhyraren
- Samtliga lokaler ska grovstädas sedan de använts.
Städas inte lokalerna debiteras en avgift på 400 kr per städtimme, baserad på den
beräknade tid förhyraren skulle använt för städning
- Lampor och armaturer ska släckas, dörrar och fönster ska stängas och låsas. Görs inte
detta debiteras av avgift på 400 kr
- Verksamhet i trä- och syslöjdsalar samt hemkunskapskök är belagd med en extra
kostnad på 75 kr eftersom maskiner, verktyg och utrustning ställs till förhyrarens
förfogande
- Vid hyra av matsal med kök i samband med t.ex. lägerverksamhet, räknas
iordningställande av lokalen under fredagskväll och städning söndagförmiddag som en
dag. Kostnad 600 kr.
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