1. Bokning av lokal ska ske av myndig person.
2. Lokaler/anläggningar får endast användas för i kontraktet angiven tid och ändamål. Angiven
hyra/avgift är av kultur- och fritidsnämnden beslutat belopp. Om kultur- och fritidsnämnden fattar beslut
om ändring av hyran/avgiften justeras avtalet på motsvarande sätt. Kunden ska senast 14 dagar efter det
att beslut fattats om justering av hyran/avgiften informeras om detta.
3. Nyttjas inte bokad tid, debiteras kunden dubbel avgift. Kunden är skyldig att rätta sig efter
kompletterande villkor samt anvisningar som lämnas av ansvarig personal. Om lokal/anläggning inte tas
i bruk inom 30 minuter efter utsatt hyrestid, är dispositionsrätten förverkad för upplåtelsetillfället. Vid
upprepade tillfällen (3 gånger) kan hyresvärden häva kontraktet.
4. Tidsöverdrag debiteras för varje påbörjad timme enligt särskild avgift. (se övriga avgifter).
5. Angränsande lokaler som dusch och omklädningsrum får maximalt disponeras 30 minuter före
respektive efter hyrestiden.
6. Lokaler/anläggningar hyrs i befintligt skick. Det är kunden som ska bedöma och själv ta ansvar för att
lokal eller anläggning lämpar sig för verksamheten som är tänkt.
7. Vid skada på lokaler/anläggningar eller hyresvärdens övriga egendom, ska anmälan omgående göras
till anläggningspersonal eller ambulerande vaktmästare. Om det inte är möjligt ska anmälan göras till
uthyrningsbyrån senast dagen efter. Om skadan orsakats av kunden kan ersättning komma att utkrävas.
8. Kunden ansvarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter till anläggningen.
9. Avtalet/upplåtelse får inte överlåtas eller säljas till annan.
10. Kunden ansvarar själv att skaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd samt att se till att det i
lokaler/anläggningar inte vistas fler personer än tillåtet enligt brandmyndigheten. Nödutgångar får inte
vara blockerade eller låsta.
11. Kunden får inte hindra personal att under hyrestiden utföra tillsyn eller arbetsuppgifter i lokalen.
Kunden har inte rätt till ersättning om sådant arbete skulle hindra eller påverka nyttjandet.
12. Av hyresvärden utställd faktura, betalas inom 30 dagar. Vid försenad inbetalning gäller kommunens
kravrutin. Efterdebitering kan förekomma p.g.a extra tillsyn, extra städkrävande verksamhet,
reparationer, eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnad.
13. Hyresvärden äger rätt att ta ut förskottshyra för förhyrningstillfället.
14. Kunden ska utse en ledare som ansvarar för den avsedda verksamheten. Ledaren ska vara myndig.
15. Deltagare får vara i lokalerna endast då ledare är närvarande. Ledaren ansvarar för att deltagarna
informeras om risker som kan vara förenade med verksamheten samt att skyddsföreskrifter och övriga
anvisningar följs.
16. Vid varje upplåtelsetillfälle ska ledaren före lokalens användning besiktiga lokalen och utrustning.
Ledaren ansvarar för att material och redskap ställs tillbaka till anvisad plats efter upplåtelsens slut.
Ljuset släcks, samtliga fönster och dörrar är stängda och låsta. Lokalerna ska lämnas före nästa kunds
hyrestid börjar. Kunden svarar för grovstädning av hyrd lokal samt använda biutrymmen.
17. Alkoholförtäring och rökning är inte tillåtet i och vid kommunala anläggningar (förtäring av alkohol
är undantaget vissa arrangemang i Sporthallen, Himlabadet, Gärdehov, Stödehuset och Idrottsparken).
18. Strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott, otjänlig väderlek, beslut av
myndighet eller annan omständighet, som inte parterna kan råda över och som innebär att
lokaler/anläggningar inte kan brukas enligt avtal, medför inte skadeståndsskyldighet för hyresvärden.
Ingen ersättningslokal garanteras.
19. Hyresvärden har rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller träning. Detta medför inte
skadeståndsskyldighet för hyresvärden. Hyresvärden har ingen skyldighet att ordna ersättningslokal vid
avbokning.

20. Hyresvärden har rätt att vägra uthyrning om det på sannolika grunder kan antas medföra allvarligare
ordningsstörningar eller olaglig handling i eller invid lokalen. Om hyresavtal redan ingåtts, kan
hyresvärden när som helst, av samma orsaker eller vid avtalsbrott som inte kan anses som ringa, besluta
att hyresavtalet upphör med omedelbar verkan.
21. Hyresvärden har rätt att vägra uthyrning om det bedrivs verksamhet som syftar till skada
det demokratiska samhället.
(Gäller även möten och liknande bokningar)

För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 3 dagar före användningsdagen.
• I idrottshall godkänd för handbollsspel, är bara vattenlösligt handbollsklister eller handbollsvax tillåtet.
• I idrottshall godkänd för fotbollsspel, är bara plast eller filtboll tillåten.
Undantaget är Nordichallen, där spel med utomhusboll är tillåtet.
• Endast skor som inte gör märken i golvet får användas.
• Vid isbaneskötsel får endast anläggningspersonal uppehålla sig på banan.
• Vid träning på isbana ansvarar kunden (föreningen) för målburarnas fram- och borttagande.
• Hyresvärden har rätt att avbryta upplåtelse om det finns risk för skada på anläggningen (exempelvis
vattensjuk gräsplan).

För att debitering inte ska ske måste avbokning göras senast 10 dagar före användningsdagen vid
matcher. Vid turneringar/arrangemang 30 dagar före, om inte annat skriftligen avtalats.
1. För vissa arrangemang upprättas ett särskilt avtal som reglerar förhållanden mellan kund och
hyresvärd. Hyresvärd äger rätt att debitera extra kostnad som inte finns reglerade i avtalet.
2. Vid arrangemang där försäljning sker ska en särskild överenskommelse om försäljningsrätt tecknas
med anläggningsansvarig.
3. Kunden svarar för att tillfredsställande ordning och vakthållning upprätthålls i och i anslutning till
anläggningen. Hyresvärden har rätt att på kundens bekostnad tillkalla ytterligare personal eller
vaktbolag om kunden inte kan upprätthålla ordningen.
4. Reklam, såväl inom, som i anslutning till anläggningen/lokalen får inte förekomma utan skriftligt
tillstånd av hyresvärden.
5. Arrangören har skyldighet att ombesörja nödvändig läkar- och sjukvårdsberedskap.
6. Kunden ansvarar för att teckna försäkring för person- och sakskada samt för tredje man.

Hyresgäster i obemannade hallar behöver ett passerkort för att komma in i hallen. Kortet köps och ägs
av hyresgästen, kostnad 165 kr. Inför varje ny säsong måste kortet aktiveras. Kortinköp och aktivering
sker hos:
Sundsvall Kommun

Service- och Teknikförvaltningen
Kundtjänst, Drakfastigheter
Besöksadress: Thulegatan 16 A, 85185 Sundsvall – tfn: 060-19 15 65

Vid hyra av gymnastiklokal för barnkalas finns passerkort att låna. När bokningen är klar och kunden
fått sitt bokningsbesked, med det femsiffriga bokningsnumret, tar kunden kontakt med Kundtjänst.
Kunden uppger bokningsnumret och får sedan hämta ut ett passerkort som lånas för det aktuella

tillfället. Tfn: 060-19 15 65 E-post: passerkort@sundsvall.se
Adress: Thulegatan 16 A, Sundsvall. Besökstid: 06:30-16:00

I samband med förening bokat match, arrangemang eller möte i kommunens lokaler, finns nedanstående
utrustning att låna.
 Mindre portabel ljudanläggning
 Videoprojektor inkl duk
 Bärbar resultatanläggning
 4 Portabla läktare a 20 personer. Hämtas av kunden på anvisad plats.
OBS! utrustningen lånas eller hyrs inte ut till privata fester och liknande.

Avgifter för lokaler och anläggningar beräknas per timme.
Hyresobjekten indelas i olika priskategorier. Förhyrare indelas i ungdom, vuxna, privata och företag.

Ungdom - Verksamhet för barn och ungdom till och med 20 år. (Alla deltagare)
Vuxna - Vuxenverksamhet i bidragsberättigade föreningar. Föreningen ska bedriva barn- och
ungdomsverksamhet Verksamheten ska bedrivas fortlöpande.
Privata - Verksamhet i övriga föreningar och privatpersoner. Icke kommersiell
Företag och kommersiell verksamhet
- Arrangemangsbokning samt övrig kommersiell
verksamhet. Gäller även när föreningar eller privatpersoner bedriver kommersiell verksamhet.
Lag som spelar i serie för seniorer räknas som vuxen oavsett ålder.

Vid prioritering gäller följande:

-

Bidragsberättigad föreningsverksamhet.
Ungdomsverksamhet före vuxenverksamhet.
Tävlingsarrangemang inom elitidrott före breddidrott och motion.
Stora icke idrottsarrangemang före den normala verksamheten.
Säsongsberoende verksamhet före åretruntverksamhet.
Många utövare framför få.

I kommunens idrottsanläggningar är tiden mellan 17.00 – 20.00 reserverad för barn- och
ungdomsverksamhet. Undantagen är elitanläggningar där föreningar på hög nationell nivå, med ett
publikt och massmedialt intresse och med ett särskilt stöd från kommunen har förtur.
I idrottshallar med spelyta 40x20 prioriteras:
- Lag som ska delta i tävlingsverksamhet som inte medger dispens för matcher i hall med mindre mått.
- Ungdomsverksamhet före barnverksamhet.
Barnverksamhet – Verksamhet för barn till och med 12 år
Ungdomsverksamhet- Verksamhet för ungdomar från 13 år till och med 20 år
Vi eftersträvar att fördela två träningspass i veckan per lag/individ oavsett kön/ålder.

För speciella arrangemang träffas särskilda överenskommelser för varje enskilt tillfälle. Vid
föreningsarrangemang är utgångspunkten att så långt som möjligt hålla nere kostnaderna för både
föreningen och kommunen. Detta sker genom att föreningen själv tar ett så stort ansvar som möjligt för
både arrangemang och lokal.

Fakturering sker månadsvis.

Träning
Arr/match

15 maj
15 maj

v 35

Träning A-hall
Arr/match
Träning U-hall
Bandybana

15 april
15 maj
15 april
15 april

v 27

v 38

v 27
v 27

v 43

v 38
v 38

v 46

v 50

v 46
v 46

v 10
v 12

v 11

v8
v8
v8
v8

v 19

v 20

Nordichallen
1 september
Västhagen vinter seniorperiod
v 10-18 och 41-43
1 september
Idrottsparken
1 september
Västhagen sommar
undomsperiod v 19-40
15 januari
Gräsplaner
15 januari
Grusplaner
15 januari
Konstgräsplaner
15 januari

v 36

v 38

v 11

Ansökningsblanketter för träningstider i anläggningar hittar du på
http://www.sundsvall.se/uppleva-och-gora/boka-lokal-och-anlaggning/sasongsbokning-idrotts-ochfritidsanlaggningar

Via kommunens bokningssystem kan du själv söka och boka lediga tider i våra anläggningar.
Interbook Go öppnas för bokning av strötider i våra idrottshallar v 38. Se länk på första sidan av detta
dokument.

1. Fyll i önskad tid. 2. Fyll i alla de uppgifter som efterfrågas. 3. Klicka på ”Skicka”
När du hittat en tid som passar, skickas en bokningsförfrågan till Uthyrningsbyrån där den handläggs.
Besked om godkännande eller avslag skickas till din e-postadress snarast möjligt.

Kuben konstgräs
5 och 7 man
Balders 7-man
Midälva 7-man
Backaplan 7 man

Baldershov 11-manna Sjukhusplan
grus
9-manna
Midälva 11- manna Kuben fältet
grus
Balders konstgräs
halvplan

Tuvan 5 man
Ungdomsfält 5 & 7
* Idrottsparken, Västhagen och Nordichallen har egen prislista

Kubenborg IP
Idrottsparken *
A plan
Balderhov IP
Nordichallen *
A plan
Kuben konstgräs Gärdehov ishall A
Baldershov
konstgräs
Västhagen *
Gärdehov ishall B
Gärdehov bandy

Allsta
Essvik
Gångviken
Liden
Solede
Stige
Bergsåker lilla
Bredsand
Granloholm Ö
Lucksta
Sankt-Olof
Skönsmon
Södermalm
Österro

Bosvedjan
GA skolan
Haga lilla
Hedbergska
Högom
Katrinelund
Kyrkmon
Sporthallen C
Usland
Vallen
Åkersvik

Bergsåker stora
Nacksta
Sticksjö
Vibacke
Ljustadalen
Stöde
Baldershall plan4
Baldershall plan5

Njurundahallen A
Matforshallen
Sporthallen B

Skönsbergshallen
Sporthallen A
Höglundahallen
Hagahallen

Nordichallen
Gärdehov
A-hall
Gärdehov
Ungdomshallen
Hagahallen
Höglunda Idrottshall

1 500/2 000 (9200)
1 300/1 200

Läktare
Läktare

122 x 88
64 x 35

0/400

Ståläktare

64 x 34

100/100
60/100

Sittyta/golv
Sittyta/balkong

43 x 25
42 x 22

Skönsbergs Idrottshall
Sundsvalls Sporthall Ahallen
Baldershallen
Bergsåkers Idrottshall
Ljustadalens Idrottshall
Matforshallen
Nacksta Idrottshall
Njurundahallen
Sticksjö idrottshall
Stöde idrottshall
Sundsvalls Sporthall Bhallen
Vibacke Idrottshall

300/50
1010/1490

Läktare

43 x 28

40 x 20
40 x 20

0/75
0/100
0/100
0/100
0/100
200/50
0/100
0/100
200

Golv
Balkong/Golv
Balkong
Balkong
Balkong
Läktare/Golv
Golv
Golv
Läktare

37 x 19
37 x 19
37 x 18
37 x 18
37 x 18
38 x 18
37 x 18
37 x 18

36 x 18
36 x 18
36 x 18
36 x 18
36 x 18
38 x 18
36 x 18
36 x 18
36 x 18

0/100

Balkong

37 x 19

36 x 18

Läktare/balkong

Stöde simhall
Per bana i simhall

Alnöbadet
Matfors simhall

Omkl.rum 1-2
Stödehuset A-sal Matsalar
Hedbergska aula
Gärde Pucken
Gärde Hoppet
Åkersvik aula Sporthallen VIP
Stödehuset B-sal
Sporth.Neptunus Haga aula
Klassrum
Sporth. Jupiter
Gärde Bollen*
*Gärde konferensrum Bollen är utrustad med hörslinga

105 x 65
Beroende på
idrott
Beroende på
idrott
40 x 20
40 x 20

Njurunda simhall

Ungdom
Vuxen
Privata

45:100:120:-

55:-*
120:170:-

65:155:220:-**

90:220:330:-***

130:285:655:-

* Ungdomspris per bana i simhall 25:-

** Särskilt pris gäller vid hyra av badet i Stöde 500:*** Särskilt pris gäller vid hyra av badet i Matfors, Njurunda och Alnö 600:Priset enligt ovan gäller vid hyra av badet, förening som inte har träningsverksamhet, privata och
företag. Exempel är barnkalas, förenings- och personalträffar.

Ungdom
Vuxen
Vuxen
Privat
Företag och
kommersiell
verksamhet
Ungdom
Vuxen
Privat
Företag och
kommersiell
verksamhet
Ungdom
Vuxen
Vuxen
Privat
Företag och
kommersiell
verksamhet
Ungdom
Vuxen
Privat
Företag och
kommersiell
verksamhet

45:100:-

90:180:-

100:240:-

120:300:Förhandling Förhandling

730:Förhandling

850:Förhandling

165:660:- *
1650:- **
specialarr.
Förhandling

45:55:100:120:120:180:Förhandling Förhandling

100:240:730:Förhandling

120:330:- *
850:Förhandling

Förhandling

55:105:210:Förhandling Förhandling

specialarr.
Förhandling Förhandling

120:330:- *

120:330:-*

Förhandling

850:Förhandling

165:660:1650:- **
specialarr.
Förhandling

100:240:730:Förhandling

120:330:850:Förhandling

165:660:specialarr.
Förhandling

* Div I och högre minimum 3 tim. Div II och lägre minimum 2 tim
** Entrébelagt arrangemang över 500 åskådare

Måndag – söndag
08.00 - 22.00
Hela veckan

Måndag – söndag
08.00 - 21.45
08.00 - 21.45

Måndag – söndag
08.00 - 21.45
08.00 - 21.45

I priset ingår 1 omklädningsrum och träningsbelysning
Ungdom
Vuxen
Privat
Ungdom Vuxen
Privat
935
1120
1515
330
460
605
I priset ingår 2 omklädningsrum och matchbelysning
1155
1395
1890

Ungdom
440:Ungdom
660:-

Vuxen
550:Vuxen
820:-

Privat
820:Privat
1640**

Ungdom
145:Ungdom
330:-

Vuxen
285:Vuxen
660:-*

Privat
655:Privat
1320**

* Allsvenskan, Superettan, Elitettan och Division 1. Pris vid arrangemangsförhandling
**Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

Måndag – söndag
08.00 - 22.00
08.00 - 22.00

Ungdom
375:Ungdom
600:-

Vuxen
500:Vuxen
770:-

Privat
770:Privat
1540**

Ungdom
160:Ungdom
200:-

Vuxen
275:Vuxen
275:-

Privat
390:Privat
440:-

** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

Måndag – söndag
08.00 - 22.00
08.00 - 22.00

Ungdom
90:Ungdom
120:-

Vuxen
220:Vuxen
330:-*

Privat
330:Privat
850**

Ungdom
55:Ungdom
55:-

Vuxen
120:Vuxen
120:-

Privat
170:Privat
300:-

* Allsvenskan, Superettan, Elitettan och Division 1: 1000:-/timme min 3 timmar
** Arrangemangsförhandling. Publika arrangemang och större event.

I normala fall sker ingen uppvärmning av planen under vecka 44 - vecka 9. Om planen är spelbar utan
värme kan bokning ske även under denna period till försäsongspriser. Alternativt att särskild överenskommelse tecknas med föreningar som önskar nyttja planen uppvärmd. Priset kommer då att följa den
verkliga kostnad som uppstår för öppethållandet. Under perioden vecka 50 till vecka 10 erbjuds
föreningar i Sundsvall, som alternativ för utomhusspel på konstgräs, möjlighet att träna i Nordichallen.

Beloppen avser avtal som tecknas under perioden november 2016 till oktober 2017. Därefter justeras
kvadratmeterkostnaden med prisindex i oktober varje år.

Hyra per kvm
195:584:Hyra per kvm
97:291:-

Aktivitetsyta, kontor och kommersiell yta
Barn- och ungdomsverksamhet (t.o.m. 20 år):
Vuxenverksamhet :
Förråd, korridor och annan svårnyttjad yta
Barn- och ungdomsverksamhet (t.o.m. 20 år):
Vuxenverksamhet :

Om verksamheten riktar sig till både vuxna och barn och ungdom blir hyran i proportion till dessa
gruppers andel av hela verksamheten.
OBS! Avsteg från hyresnivå får göras av tjänsteman som har rätt att teckna avtal enligt
delegation vid exempelvis slitna lokaler, om ytan avser kallhyra, annat som sätter ner värdet på
lokalens funktion och användningsbarhet. Hyra för aktivitetsyta. Kontor och kommersiell yta
kan ej bli lägre än för grundhyra av förråd, korridor och annan svårnyttjad yta.

Föreställning
Övrig tid

5 400:2 000:-

OBS! Arrangemangsavtal tecknas med anläggningsansvarig
Parkeringsytor bokas genom Parkera. Telefon: 060-12 92 50
Hamnområdet bokas genom Stadsbyggnadskontorets markavdelning.

Stora Torget i Centrum bokas genom Stadsbyggnadskontorets markavdelning.

Övernattning kan endast bokas av förening i samband med arrangemang.
Sundsvalls kommun har ett stort antal godkända tillfälliga övernattningsplatser i olika skolor och
gymnastiksalar. Övernattning kan endast ske i klassrum och gymnastiksalar som är godkända. I
samband med övernattning gäller en mängd föreskrifter och anvisningar. Ansvarig för bokningen samt
ansvariga ledare skall ha tagit del av dem. Se regelverk, godkända skolor och antalet platser samt
gällande taxa på www.sundsvall.se/uppleva-och-gora/idrott-och-motion/boka-lokal-och-arena.
All bokning av övernattning sker via Uthyrningsbyrån, 060-19 15 50 eller
uthyrningsbyran@sundsvall.se

Vid övernattning i samband med tävling/arrangemang gäller följande dygnshyra:
Klassrum: 12 personer
400:Gymnastiksal 13 - 40 personer:
600:-*
Gymnastiksal 41 - 90 personer:
800:-*
* Här kräver Räddningstjänsten särskild ”möblering” av sovplatserna samt en vaken brandvakt.

Stadshuset Stora Torget, 852 30 Sundsvall Telefon: 060-658 58 00
Fax: 060-12 72 72
Mejladress: info@visitsundsvall.se
Hemsida: www.visitsundsvall.se

För hyresgäst som vid upplåtelsens slut inte ser till att material och redskap är återställda på anvisad
plats, fönster stängda, belysning släckt samt att alla ytterdörrar är ordentligt stängda gäller nedanstående
avgifter:

Kvarlämnad innebandysarg
Öppen ytterdörr

700:500:-

Öppet fönster
Larmutryckning
Kvarlämnade gymnastikredskap
Bokade tider som inte nyttjas
Verksamhet på obokad tid
Extra städ

500:700:400:Dubbel avgift
Dubbel avgift
400:-/tim

OBS! Passerkort ska alltid användas, detta för att besöket skall registreras.

Enkeltur
2-timmarskort
3 – timmarskort.
Kvällskort (efter kl. 17.00)
10 klipp
Dagkort
2 dag
3 dag
4 dag
5 dag
6 dag
7 dag
Säsongskort
Dagkort skolor, annan kommun
Korthållare keycard

20:60:80:80:150:100:140:180:220:260:300:350:1000:Separat uppgörelse
50:-

25:80:120:120:200:150:250:340:420:500:580:650:1500:50:-

Barn under 7 år med hjälm i vuxens sällskap = GRATIS. Om vintersäsongens totala
öppethållande understiger 15 dagar äger säsongskortsinnehavaren rätt till 25 % reducering på
ordinarie pris vid köp av kommande års säsongskort. Som ungdom räknas 7-19 år.

Endast under period när inte skidbacken är öppen

Ängen per timme
Sekretariat per timme
Jättekåtan per timme
Jättekåtan per tillfälle
Raststugan per kväll
Raststugan med kök per kväll
Ljudanläggning per tillfälle/dag
Hela anläggningen, exkl. ljudanläggning, dusch
och omklädning per dag

650kr/tillfälle

75:75:125:300:1000:1500:500:3000:-

100:200:200:500:1000:1500:500:3000:-

* Ej bokningsbar

Ytterdörren är öppen 07.00-22.00 med tillgång till handikappanpassad toalett.
1 entré med dusch, engångskod
20:5 entréer nyckelkort med dusch
100:-

250:250:300:650:*
*
500:Offert

10 entréer nyckelkort med dusch
Säsongskort vinter eller sommar
Dusch o omklädning vid tävling/arr per dag

200:350:500:-

1 entré innebär att du kommer in i dusch- och omklädningsrum före och efter aktivitet under samma
dag. Nyckelkortet fyller du på med önskade entréer och gäller under hela dygnet, 07.00 - 22.00.
Engångskod köper du under Raststugans öppethållande, koden byts dagligen

Säsongskort Vuxen
Säsongskort Ungdom (8-19 år)
Säsongskort Barn (0-7 år)
Dagkort

350:175:Gratis
30:-

Information om aktuell spårstatus finns på nedanstående hemsidor:
www.sundsvall.se/skidspar och www.kanonspår.nu

Vertikalskärning och hjälpsådd
Djupluftning, Verti Quake
Gödsling

300: -/tim.
300:-/tim.
300:-/tim.

Kostnad inklusive personal

350:-/tim

ca 2-3 tim/plan
ca 4 tim/plan
ca 1 tim/plan

(Transport tillkommer samt personalkostnader utom ordinarie arbetstid)

Kostnad exklusive personal

350:-/tim

(Personal och transport tillkommer)

Transport 800:-/tim

Marmorkross (Big bag) kan levereras till dagspriser 1980:-/ton per 2016-05-21
Priserna uppdateras 1 februari, 1 maj, 1 augusti samt 1 november

0-3 år
4-19 år
Student/pensionär
Vuxna
Familjebad 1 vuxen med barn tom 19 år
Familjebad 2 vuxna med barn tom 19 år

4-19 år
Vuxna

Gratis
20:25:45:55:100:-

100:265:-

I vuxens sällskap, i annat fall 20:Leg eller intyg om sjukpension krävs

4-19 år
Vuxna
Pensionär

200:450:250:-

Gäller 12 öppna verksamhetsmånader
4-19 år
Vuxna

700:2 120:-

Introduktion och enkel biljett
Månadskort (personligt)
Klippkort 12 gånger (ej personligt)
Årskort 14 verksamhetsmånader (personligt)
Ledarledd verksamhet enkel biljett
Ledarledd verksamhet
Klippkort 12 gånger (ej personligt)

55:320:550:2 590 :65:650:-

Bad i samband med gymavgift, månads-,
klipp- och årskort till gym

20 :-

Enkel biljett
Klippkort 12 gånger (ej personligt)

55:550:-

Klädskåp
Badkläder
Handduk
Badrock

10:15:15:20:-

(vid tävlingsspel gäller särskild prislista)

Vardagar

Helger

Hyra per timme

200:-

300:-

Simhall, per timme

500:-

600:-

Priset enligt ovan gäller vid hyra av badet, privat som förening, exempelvis vid barnkalas, föreningsoch personalträffar.

Partytältet Lagunen per timme vid barnkalas
Priset gäller vid hyra under badets ordinarie öppettider

165:-

Engångsentré
10-klippkort**
Årskort (alla dagar/tider) inkl. vattenträning
Autogiro för årskort. Pris per månad:
** Klippkort, giltighetstid 1 år från inköpsdatum

120 kr
1020 kr
3100 kr
275 kr

90 kr
765 kr
2340 kr

Engångsentré
10-klippkort**
Årskort
** Klippkort, giltighetstid 1 år från inköpsdatum

100 kr
850 kr
2600 kr

70 kr
595 kr
1820 kr

4-6 personer
20 personer eller fler

10 kr rabatt/person
15 kr rabatt/person

Engångsentré*
10-klippkort **

60 kr*
510 kr*

60 kr*
510 kr*

*avgiften är en tilläggsavgift på äventyrsbadsentrén. Surfavgiften berättigar till 30 min surf.
Åldersgräns 7 år och 125 cm lång.
** Klippkort, giltighetstid 1 år från inköpsdatum

Engångsentré

220 kr

140 kr

10-klippkort **
Årskort inkl. vattenträning
Autogiro för årskort. Pris per månad:

1870 kr*
5720 kr*
495 kr

1190 kr
3900 kr

*gäller alla dagar/tider ** Klippkort, giltighetstid 1 år från inköpsdatum
16.00

*** utgång före kl.

Engångsentré
10-klippkort **
Årskort
Autogiro för årskort. Pris per månad:

60 kr
510 kr
2400 kr
240 kr

35 kr
295 kr
910 kr

35 kr
295 kr
2400 kr
240 kr

* Gäller 14 maj till 16 september ** Klippkort, giltighetstid 1 år från inköpsdatum.

