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ELDSBODA 

Samlingssal. Förening i Eldsboda, max 2 tillfällen per          0 kr/tillfälle max 1 dag 

månad.                                                                                                  

Samlingssal. Övriga registrerade föreningar i   800 kr/tillfälle max 1 dag 

Hallstahammars kommun samt kommunal verksamhet                             

Samlingssal. Privata hyresgäster                                            2 000 kr/ tillfälle max 1 dag                                                                                                                     

Klassrum. Intern hyresgäst i Eldsboda. 3 tim/tillfälle  0 kr/tillfälle  

Klassrum. Övriga registrerade föreningar i    300 kr/tillfälle max 1 dag 

Hallstahammars kommun samt kommunal verksamhet 

Klassrum. Privata hyresgäster                         1 000 kr/tillfälle max 1 dag 

Köket. Intern hyresgäst i Eldsboda. 3 tim/tillfälle  0 kr/tillfälle 

Köket. Övriga registrerade föreningar i Hallstahammars      300 kr/tillfälle max 1 dag 

kommun samt kommunal verksamhet                                                                            

Köket. Privata hyresgäster                                                 1 000 kr/tillfälle max 1 dag                                                                                                                  

Avgift vid misskötsel eller ej städat/återställt enligt regler   1 000 kr + 350 kr per  

i samtliga lokaler     påbörjad timme för städ/  

                                                                                                återställning                                                                                                                                                     

KOLBÄCKSPARKEN APRIL - OKTOBER  

Max 3 timmar     1 500 kr 

Max 1 dygn     6000 kr 

Avgift vid misskötsel eller ej städat/återställt enligt regler    1 500 kr + 350 kr per                                                                

                                                                                                påbörjad timme för städ/ 

                                                                                                återställning  

 

FORUM-FOLKETS HUS 

Registrerad förening i Hallstahammars kommun och 

Kommunala verksamheter   1200 kr/tillfälle max 1 dag 

Registrerad förening i Hallstahammars kommun och 

Kommunala verksamheter, kommersiell verksamhet 

(ex. bingo, loppis)   3000 kr/tillfälle max 1 dag 

Privata och kommersiella bokningar  6000 kr/tillfälle max 1 dag 

Städning efter uthyrning (max 2 timmar vardagar). 

Grovstädning och sanering ingår ej  500 kr 

Extra städning och sanering   370 kr/tim 

Avgift för misskötsel eller ej städat/återställt enligt regler 1500 kr + 370 kr/per påbörjad 

    Timme för städ/återställning 

Avbokning fram till 60 dagar innan bokningstillfället 0 kr 

Avbokning fram till 7 dagar innan bokningstillfället Halva avgiften debiteras 

Avbokning inom 7 dagar innan bokningstillfället Full avgift debiteras                                                                             
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SWETEX ARENA  

Isperiod 

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun   150 kr/tim 

Ungdomsförening övriga, minsta debitering är 15 tim/säsong                   350 kr/tim 

Vuxen förening                   450 kr/tim 

Privat grupp mån - tors 08.00-16.00                   500 kr/tim 

Privat grupp mån – tors 16.00 -22.00                   700 kr/tim 

Privat grupp fre – sön & helgdagar                   900 kr/tim 

Skolor/förskolor (kommunala) inom kommunen                   0 kr/tim 

Privata skolor/förskolor inom kommun                   250 kr/ tim  

Ej isperiod  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  100 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun                      200 kr/tim        

Privat grupp                   250 kr/tim 

Stora konferensrummet 

Hemmahörande förening i Swetex Arena                   0 kr/tim 

Övriga registrerade föreningar i Hallstahammars kommun                           500 kr/tillfälle 

samt kommunal verksamhet                   max 1 dag           

Privata hyresgäster                                                                             1500 kr/                   

                                                                                                                        tillfälle max 1  

                                                                                                                        dag 

Lilla konferensrummet 

Hemmahörande förening i Swetex Arena                   0 kr/tim 

Övriga registrerade föreningar i Hallstahammars kommun                           300 kr/tillfälle 

samt kommunal verksamhet                   max 1 dag           

Privata hyresgäster                                                                             1000 kr/         

                                                                                                                        tillfälle max 1                   

                                                                                                                        dag 

BOULEHALLEN  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun   60 kr/tim             

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun  150 kr/tim 

Privat grupp                   200 kr/tim 

Boulehallens mötesrum 

Föreningar med verksamhet i huset                           0 kr/tim 

Registrerade föreningar i Hallstahammars kommun                           300 kr/tillfälle     

samt kommunal verksamhet                 max 1 dag                                                                                           

Privata hyresgäster                            1000 kr/    

                                                                                                                        tillfälle max 1  

                            dag 
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STORA IDROTTSHALLAR  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  80 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun  200 kr/tim 

Privat grupp      375 kr/tim 

Skola (kommunal) inom kommunen *    0 kr/tim 

Förskola – Privat/kommunal inom kommunen *   350 kr/tim 

Lägerövernattning bidragsberättigad i Hallstahammars kommun  50 kr/person 

och dygn 

  

SMÅ IDROTTSHALLAR  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  60 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun  150 kr/tim 

Privat grupp      275 kr/tim 

Skola (kommunal) inom kommunen *    0 kr/tim 

Förskola – Privat/kommunal inom kommunen *   250 kr/tim 

Lägerövernattning bidragsberättigad förening i Hallstahammars kommun  40 kr/person 

och dygn 

  

HALLSTAHEM ARENA  

Konstgräs  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  

okt - april      150 kr/tim 

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  

maj - sept      150 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun okt- april  250 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun maj-sept  150 kr/tim 

Privat grupp okt - april     600 kr/tim 

Privat grupp maj – sept     350 kr/tim 

Skola/förskola (kommunal) inom kommunen   0 kr/tim 

Privat skola/förskola maj-sept inom kommunen   350 kr/tim 

Naturgräs  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  100 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun  180 kr/tim 

Privat grupp       350 kr/tim 

Skola/förskola (kommunal) inom kommunen   0 kr/tim 

Privat skola/förskola inom kommunen    350 kr/tim 
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VALLMOBADETS SIMHALL  

Bidragsberättigad ungdomsförening i Hallstahammars kommun  120 kr/tim 

Bidragsberättigad vuxenförening i Hallstahammars kommun  275 kr/tim 

  

TEKNIKBACKENS SKIDANLÄGGNING  

Skidkort förmiddag, eftermiddag eller kväll    50 kr/pers 

Skidkort heldag     70 kr/pers 

Skidkort säsong     500 kr/pers 

Skidkort säsong familj     1 500 kr/familj 

Skidkort knatte 0-7 år med godkänd hjälm    0 kr 

  

SAMTLIGA LOKALER OCH PLATSER OM EJ ANNAT ANGES  

Avgift vid misskötsel eller ej städat/återställt enligt regler i alla  

lokaler eller platser där inte något annat anges.   1 000 kr + 350 

                                 kr per påbörjad  

                         timme för städ/   

                         återställning 

Avbokning lokal/plats fram till 24 tim innan bokningstillfället  0 kr 

Avbokning lokal/plats mindre än 24 tim innan bokningstillfället                  Full avgift   

  debiteras 

Nyckeltagg utkvittering     0 kr 

Borttappad nyckeltagg     50 kr 

Nyckel utkvittering     0 kr 

Borttappad nyckel     600 kr 

 

Stora idrottshallar: Nibbleskolans stora, Parkskolan, Lindboskolan och Tunboskolan. 

 

Små idrottshallar: Fredhemskolan, Nibbleskolans lilla, Näslundsskolan, Strömsholms 

skola och Vallmobadets idrottshall. 

 

*Hyra under dagtid, måndag-fredag, ska kontakt tas med barn- och 

utbildningsförvaltningen.  

 

HG = Hyresgäst 

 

Bidragsberättigade föreningar är alla ungdomsföreningar inom Hallstahammars kommun 

som uppfyller kultur- och fritidsnämndens allmänna bestämmelser eller är godkänd av 

kultur- och fritidsnämnden som bidragsberättigad organisation. Härmed jämställs kultur-, 

handikapp, invandrar- samt pensionärsförening. 

  

   


