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Bilaga 1. Avgifter för nyttjande av fritidsservice 
 
Fastställda av kultur- och fritidsnämnden 2009-11-12, § 112  
Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad att fastställa 
dessa avgifter.  
Reviderade av kultur- och fritidsnämnden     
2011-01-27, § 12  
2011-05-12, § 42  
2015-06-10, § 51 
2016-03-16, § 13 
2016-05-24, § 60 
2017-06-08, § 46 
2017-10-12, § 51 
2017-11-09, § 76 
2019-11-20, § 72 
2022-06-15, § 39 
1. Begränsning 
Dessa avgifter gäller inte för upplåtelse där separata driftavtal träffats med en 
ideell förening avseende nyttjandet av en särskild anläggning. 
 
2. Lokalupplåtelser 
Med lokalupplåtelser avses kommunalt ägda sporthallar, gymnastiksalar, 
samlingslokaler och idrottsplatser. 
I alla lokaler och anläggningar råder alkoholförbud. 

2.1   Taxor 
 

Typ av hyresgäst Mindre hallar Stora hallar  
  Taxa kronor i 

timmen 
Taxa kronor i 
timmen 

Bidragsberättigad förening (se 2.9) 50 60 
Seniortaxa 65 + 50 60 
Skolklasser, ströbokningar 50 60 
Skolor, ströbokningar Se 2.2 Se 2.2 
Övrig förening, tillhörande riksorganisation 100 120 
Övrig förening, ej tillhörande 
riksorganisation 

300 375 



 

SOLLENTUNA 
FÖRFATTNINGSSAMLING 
  

 

 

 

 

Föreningar andra kommuner 600 800 
Företag (se även 2.7) 900 1200 
Privat  600 800 
 
Till stora hallar räknas: 

• Idrottshallar 600 m2 eller större 

• Ishall B 

• Sollentunavallen 

• Fotbollsplaner 

• Fotbollshallen (endast lågsäsong, se 2.6) 
 
Till mindre hallar räknas: 

• Gymnastiksalar mindre än 600 m2. 

• Aktivitetsrum 
 
2.2   Skolor 
Skolor betalar en självkostnadstaxa som baseras på 50 % av Kultur- och 
fritidsnämndens totala kostnader för gymnastiksalar och sporthallar som skolorna 
nyttjar för sin idrottsundervisning.  
 
Kultur- och fritidskontoret fastställer årligen skoltaxorna utifrån nämndens faktiska 
totalkostnader för alla gymnastiksalar och sporthallar. 
 

2.3 Sollentuna Friidrottshall 
För skolor som vill nyttja friidrottshallen på dagtid kostar det 300 kr/klass/timme. 
En klass beräknas bestå av max. 30 personer. 
 

2.4  Sollentunavallen och Ishall B  
Samtliga kommunala skolor, fristående skolor och förskolor i Sollentuna kommun 
har rätt att utnyttja Sollentunavallen och Ishall B gratis för en friluftsdag per 
termin. Från och med andra bokningstillfället är kostnaden 200 kr/timme eller 500 
kr/dag (minst 5 timmar). 
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2.5             Skolor och förskolor från annan kommun 
Friluftsdagar Sollentunavallen och Ishall B - minst 5 timmar 1000 kr/dag 

2.6  Sollentuna Fotbollshall 
Fotbollshallen har två olika taxor beroende på säsong. Under lågsäsongen gäller 
samma taxor som för ordinarie fotbollsplaner (se 2.1). Under högsäsongen gäller 
speciella taxor för fotbollshallen. 
 
Högsäsongen är 1/11-15/4 
 
Lågsäsongen är 16/4-31/10  
 
 
 
 
Högsäsongstaxorna per timme och helplan: 
 Bidragsberättigade 

föreningar 
Skolor  Övriga hyresgäster 

Vardag 7-16 350 kr 800 kr 1000 kr 

Vardag 16-23 350 kr 800 kr 2000 kr 

Helg 7-23 350 kr 800 kr 2000 kr 
 

2.7 Morgontaxa för företag 
Företag kan hyra vissa idrottslokaler till en lägre taxa kl 06-08 på morgonen 
måndag-fredag.  
Den lägre morgontaxan är 350 kr per timme och gäller i följande lokaler: 

• Edsbergshallen 

• Häggvikshallen 

• Rotebrohallen 

• Nya Rotebrohallen 

• Helenelundshallen 

• Silverdalshallen 

• Sollentunavallens konstgräsplan 

• Sollentunavallens ishallar (A- och B-hall) 
 

2.8 Övriga avgifter 
Entrébelagda och andra större arrangemang (oavsett arrangör och lokal) Offert 
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2.9 Förklaringar 

Bidragsberättigad förening 
Med bidragsberättigad förening menas en förening som föregående 
verksamhetsår har erhållit aktivitetsstöd från kultur- och fritidsnämnden, 
Sollentuna kommun. 

Seniortaxa 65 + 
Seniortaxa 65 + avser föreningar godkända av kultur- och fritidskontoret som har 
en majoritet av medlemmar som är över 65 år. I föreningen ska en majoritet av 
medlemmarna vara bosatta i Sollentuna. Föreningens matrikel skall innehålla 
medlemmens fullständiga namn, bostadsadress och födelsedata samt ange om 
föreskriven medlemsavgift har erlagts.  
 
Föreningen ska ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Sollentuna 
kommun och vara ansluten till riksorganisation som erhåller statligt 
organisationsstöd eller som av kultur- och fritidsnämnden godkänts som 
stödberättigad.  

Riksförbund 
Med godkänt riksförbund menas av kultur- och fritidsnämnden godkända 
riksförbund, såsom exempelvis Riksidrottsförbundet. Kontakta kultur- och 
fritidskontoret för att få reda på om ert riksförbund är godkänt.  
 

3. Fritidsverksamhet för unga 
3.1 Fritidsgård, Northside 
Gårdskort      50 kr/läsår 
 
3.2 Arena Satelliten 
Med Arena Satelliten avses Ungdomsverksamheten, ej sporthallar. För de taxor 
och avgifter som berör uthyrning av lokalerna Klubben och Ljusgården, se SFS 
Avgifter och riktlinjer för upplåtelse av samlingslokaler för kultur. 
 
Medlemskap på Arena Satelliten   50 kr/termin 
Behörighet till studios, dansstudio, film/fotostudio, DJ-studio 
och andra eventuella verksamheter (Medlemskap krävs) 200 kr/termin 
Replokal - per band (Medlemskap krävs)  500 kr/månad 
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4. Övriga avgifter 
Entrébelagda och andra större arrangemang  
(oavsett arrangör och lokal)    Offert 
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