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ALLMÄN INFORMATION
Bokning
Lokalbokningen, Upplevelseförvaltningen
Telefon:
0171-62 51 13, vardagar kl 09.00-11.00, 13.00-16.00
E-post:
interbook@enkoping.se
E-tjänst:
interbook.enkoping.se/netinterbook
Taxor och avgifter
Upplevelsenämnden och Vård och omsorg har antagit principer för uthyrning av lokaler
och anläggningar inom nämndernas verksamhetsområde. Dessa principer ligger också
till grund för beslutad prislista och gäller per timme om inget annat anges.
Taxor och avgifter kategoriseras enligt nedan:
Kategori 1

Bidragsberättigade föreningar inom Enköpings kommun med barn och
ungdomsverksamhet. Tävlingar/matcher/cuper för barn och ungdomar.

Kategori 2

Övriga förening, studieförbund och förvaltningar samt privata skolor inom
Enköpings kommun.

Kategori 3

Övrig hyresgäst; till exempel företag, privatpersoner och hyresgäst från
annan ort. Tävlingar/matcher/cuper för vuxna.

Kategori 4

Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning
betalar ingen hyra i gymnastiksalar och Kryddgårdens specialsalar.

Kategori 5

För kommersiella och publika verksamheter, arrangemang och matcher av
publikt intresse upprättas särskilt avtal.

Kulturverksamhet, museum och turism
Enligt gällande prislista.
Regler för avbokning av förhyrd tid
Lokalbokningen har rätt att avboka en bokning, om den bokade lokalen är nödvändig
att disponera för förvaltningens egen verksamhet vid det aktuella datumet. Vid avbokning
ska hyresgästen informeras senast 7 dagar innan utsatt tid. Ersättningslokal ska erbjudas
i mån av tillgång.
En hyresgäst som inte utnyttjar sin bokade tid måste meddela detta till lokalbokningen
senast 7 dagar innan bokad tid. Vid utebliven eller försenad avbokning där giltiga skäl
saknas, debiteras hyresgästen en tilläggsavgift om 1000 kr för träningstid och 1500 kr
för matchtid, utöver hyresavgiften.
Vid kommersiella och publika arrangemang ska avbokning ske senast 30 dagar före
arrangemangsdatum, annars debiteras 20 procent av hyresbeloppet. Med kommersiella
och publika arrangemang avses artistgalor, bingo, teater, dansarrangemang, utställningar,
försäljningsverksamhet, mässor och liknande.
All avbokning görs till lokalbokningen på telefon 0171-62 51 13, vardagar
kl 09.00-11.00, 13.00-16.00 eller via e-post interbook@enkoping.se
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Extra avgifter
Efterdebitering av hyresgästen kan förekomma med anledning av skadegörelse,
bristfällig städning eller i övrigt då hyresgästen förorsakat extra kostnader.
Prisändringar
Priserna gäller för 2018.
Priser, det vill säga taxor och avgifter, beslutas årligen av kommunfullmäktige,
Enköpings kommun.
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MÅLSÄTTNING VID FÖRDELNING AV TIDER/
ABONNEMANG VID IDROTTSANLÄGGNINGAR
PRINCIPER
•

aktiviteter ska skapas åt så många som möjligt

•

hänsyn ska tas till lokala geografiska förutsättningar

•

tillse att, om möjligt, ingen hyresgäst blir utan tid

•

tävlingsverksamhet ska ha företräde före träningar

•

högre divisionstillhörighet ska ha företräde före lägre, enligt respektive
specialförbunds egen prioritering

•

högre aktivitetsnivå ska ligga till grund för hur mycket tid som tilldelas,
när det gäller lagsporter

•

tiderna ska fördelas efter föregående säsongs placering i divisions- och
platshänseende

•

utnyttjandegraden av tidigare uthyrd tid ska vara hög

PRIORITERINGAR
•

När flera hyresgäster vill ha samma anläggning gäller följande prioriteringar:

•

Pensionärsföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättning
i Enköpings kommun har företräde i vård- och omsorgsförvaltningens lokaler.

•

Förening med ungdomsverksamhet (7-20 år) inom Enköpings kommun som
får aktivitetsbidrag prioriteras före seniorverksamhet på tidig kvällstid.

•

Förening som är hyresgäst före privat hyresgäst.

•

Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott inomhus har företräde till
hallar och gymnastiksalar före föreningar som i huvudsak bedriver
tävlingsverksamhet utomhus.

•

Föreningar som i huvudsak bedriver tävlingsidrott utomhus (gäller hallar och
gymnastiksalar).

•

Verksamheter inom Enköpings kommuns förvaltningar.

•

Motionsgrupper och Korpens motionsverksamhet

•

Privatpersoner och företag
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HYRESREGLER I ENKÖPINGS KOMMUN FRITIDSLOKALER
•

Vid kommersiella och publika arrangemang där avbeställning sker senare än
30 dagar före arrangemanget debiteras 20 procent av hyresbeloppet.
Med kommersiella och publika arrangemang menas artistgalor, bingo, teater,
dansarrangemang, utställningar, försäljningsverksamhet, mässor och liknande.

•

Lokal eller anläggning får inte disponeras utan ansvarig ledares närvaro.

•

Generellt förbud gäller mot förtäring av alkoholhaltiga drycker.
Tillstånd kan sökas hos tillståndshandläggare, socialförvaltningen.

•

Tobaksrökning är inte tillåten i eller i anslutning till kommunens lokaler.

•

Skador och fel på fastighet, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till
Lokalbokningen tfn 0171-62 51 13.
Vid akuta fel ring fastighetsjouren tfn 018-10 60 10.

•

All skadegörelse som orsakas av hyresgästen ersätts av hyresgästen.

•

Nycklar och kort till anläggningarna utkvitteras på idrottshuset om inte annat är
överenskommet. Borttappad nyckel och passerkort debiteras enligt gällande prislista.

•

Om hyresgästen genom oaktsamhet utlöser det automatiska brandlarmet i den hyrda
lokalen/anläggningen, debiteras hyresgästen för Räddningstjänstens faktiska
utryckningskostnad.

•

Vid övernattning ska minst 1 person vara vaken.
Detta på grund av säkerhetsskäl i händelse av eventuell brand och inbrott.

•

Om textil-, trä- och metallslöjdsalar, undervisningskök och matsalar hyrs, ska ledare
kontakta ansvarig lärare innan verksamheten startar.

•

Om lokalen hyrs för kommersiella och publika arrangemang ska städning ske i det
yttre närområdet.

•

Det är hyresgästens ansvar att efter hyrd tid se till att
o lokalerna utryms i rätt tid
o framplockat material ställs tillbaka
o grovstädning sker
o belysningen är släckt
o kranar, fönster och dörrar är stängda
Vid ommöblering ska lokalen återställas i ursprungligt skick. Ytterdörrar och fönster
som inte är stängda och låsta debiteras enligt gällande prislista.

Taxor och avgifter 2018
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Upplevelsenämnden
Taxan/avgiften avser
UTOMHUSVERKSAMHET

Taxa 2018 (inklusive moms)
Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Grusplaner
Parkering, loppis och dylikt, per dag
Arrangemang, tävlingar, cirkus, tivoli med mera,
per dag

600 kr
600 kr
Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

600 kr

Parkeringsplatser, per dag
Ishallen Bahcohallen

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

Idrottshuset, halv yta

2 500 kr

2 500 kr

2 500 kr

Idrottshuset, hel yta

5 000 kr

5 000 kr

5 000 kr

90 kr

160 kr

320 kr

Gräsplaner (exklusive Enavallens A-plan)
Per timme
Cuper, läger och tävlingar

Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Matcher
Enavallens A-plan, per match, max 5 timmar, inkl
personal och städ med mera
Övriga A-planer i Enköpings kommun, per match,
max 3 timmar

1 500 kr

1 500 kr

3 500 kr

300 kr

300 kr

900 kr

Friidrott, Enavallen

90 kr

160 kr

320 kr

Kastytor, Korsängen IP

90 kr

160 kr

320 kr

Korsängen IP
Vecka 1-14 helplan

450 kr

600 kr

900 kr

Vecka 1-14 halvplan

225 kr

300 kr

450 kr

Övriga tider

90 kr

160 kr

320 kr

Fanna IP

90 kr

160 kr

320 kr

350 kr

1 300 kr

2 600 kr

0 kr

0 kr

0 kr

20 kr

20 kr

20 kr

45 kr

45 kr

45 kr

110 kr

110 kr

110 kr

Friidrott

Konstgräsplaner

Skolparken
Per dag

Fjärdhundrabadet
Barn 0-6 år
Bad barn 7-17 år, pensionärer, handikappade
Bad vuxna
Familjebad (2 vuxna + 2 barn 7-17 år), per familj
och tillfälle
Säsongskort barn, pensionärer, handikappade

150 kr

150 kr

150 kr

Säsongskort vuxna

425 kr

425 kr

425 kr

Familjekort

850 kr

850 kr

850 kr

310 kr

450 kr

450 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

Hyra av 25 m bassäng under ordinarie öppettid
Hyra av badet efter ordinarie öppettid, 2 tim, max
25 personer, inkl personal

Taxan/avgiften avser
INOMHUSVERKSAMHET

Taxa 2018 (inklusive moms)
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Kategori 1

Kategori 2

90 kr

160 kr

Kategori 3

Idrottshuset
ABC-hallar
Per timme och hall
A-hallen match eller tävling för seniorverksamhet,
representationslag föreningar inom Enköpings
kommun, per match, max 3 timmar
Förhyrning utöver ordinarie öppettid, kommersiella
och publika arrangemang

320 kr
1 500 kr

Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Squash
1 hall

35 kr

2 hallar

60 kr

3 hallar

90 kr

160 kr

160 kr

90 kr/5 st banor

160 kr/bana

160 kr/bana

”Drop-In-Pris”, per timme och bord

50 kr

50 kr

50 kr

Per timme och hall

90 kr

160 kr

320 kr

Lovdagar, per timme och bord

20 kr

20 kr

20 kr

Badminton
Per bana, Idrottshuset ABC-hallar
Bordtennishall

Spegelsalen, per timme
Utan cyklar
Med cyklar 16 st

90 kr

160 kr

320 kr

450 kr

450 kr

450 kr

90 kr

160 kr

320 kr

Övriga hallar & lokaler
Sporthallar
Per timme
Match eller tävling seniorverksamhet
Kommersiella och publika arrangemang

320 kr
Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Gymnastiksalar
Per timme

60 kr

110 kr

250 kr

90 kr

160 kr

320 kr

90 kr

160 kr

320 kr

90 kr

90 kr

160 kr

Omklädningsrum
Per dag
Klassrum
Per dag
Specialsalar (trä, textil, hemkunskap)
Per timme
Övernattning i kommunens lokaler
Kostnad

Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Taxan/avgiften avser
forts. INOMHUSVERKSAMHET

Taxa 2018 (inklusive moms)
Kategori 1
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Kategori 2

Kategori 3

400 kr

500 kr

Matsalar, konferens- och samlingslokaler, mini deb 1 tim
Matsalar, städkostnad tillkommer
Måndag-torsdag kl 16-22; möte och utbildning, per dag
Fredag-söndag, helg- och röda dagar
Aulor
Per timme

300 kr

Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle

150 kr

200 kr

1 500 kr

Konferenslokaler, Idrottshuset
Per timme

90 kr

160 kr

320 kr

Konferenslokal, Ishallen B
Per timme

90 kr

160 kr

320 kr

Konferenslokal, Enavallens Café
Möte och utbildning, per timme
I samband med match, per timme
Övrigt

150 kr
200 kr
90 kr
160 kr
Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle

360 kr
320 kr

Taxan/avgiften avser

Taxa 2018 (inklusive moms)

SIMHALLAR

Idrottshuset, simhallen
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Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

0 kr

0 kr

0 kr

3

Badentré
Barn 0-6 år
Bad barn 7-17 år, pensionärer, personer med funktionsnedsättning

20 kr

20 kr

20 kr

45 kr

45 kr

45 kr

Familjebad (2 vuxna + 2 barn 7-17 år)

110 kr

110 kr

110 kr

Årskort barn, pensionärer, personer med funktionsnedsättning

475 kr

475 kr

475 kr

Klippkort 10 ggr barn, pensionärer, personer med funktionsnedsättning

150 kr

150 kr

150 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Bad vuxna

Årskort vuxna
Klippkort vuxna 10 ggr
Årskort familj
3

375 kr

375 kr

375 kr

2 000 kr

2 000 kr

2 000 kr

110 kr/bana

200 kr/bana

Årskort bad i Idrottshuset gäller även som entré till Fjärdhundrabadet under sommarsäsongen.

Simbanor, per timme
1 bana

35 kr

2 banor

60 kr

3 banor

90 kr

4 banor

90 kr

5 banor

90 kr

6 banor

90 kr

600 kr/6 st
banor

1 000 kr/6 st
banor

90 kr

160 kr

320 kr

90 kr

160 kr

320 kr

Hoppbassäng
Per timme
Undervisningsbassäng
Per timme
Simtävlingar och läger
Kostnad

Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle

Hyra av simhallen, barnkalas
Barnkalas, max 24 st (inkl en personal), 2 timmar

800 kr

800 kr

800 kr

Vuxenfest, max 24 st (inkl en personal), 2 timmar

1 600 kr

1 600 kr

1 600 kr

Barnkalas, 24 st eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar

1 600 kr

1 600 kr

1 600 kr

Vuxenfest, 24 st eller fler (inkl 2 personal), 2 timmar

3 200 kr

3 200 kr

3 200 kr

Enkelbad (tillägg vid innahav av bad-och gymkort)

25 kr

25 kr

25 kr

Enkelbad, barn 7-17 år, pensionär, personer med funktionsnedsättning

40 kr

40 kr

40 kr

Enkelbad, vuxen

65 kr

65 kr

65 kr

350 kr

350 kr

350 kr

600 kr

600 kr

600 kr

250 kr

250 kr

Idrottshuset, Rehabbassäng
Badentré

10 ggr klippkort, barn 7-17 år, pensionär, personer med
funktionsnedsättning
10 ggr klippkort, vuxen
Hyra av bassäng
Pensionärsföreningar och föreningar för personer med
funktionsnedsättning inom Enköpings kommun
Föreningar inom Enköpings kommun
Skolor inom Enköpings kommun
Företag, privata

500 kr
400 kr
750 kr

Taxan/avgiften avser
ISHALLAR

Taxa 2018 (inklusive moms)
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Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

90 kr

160 kr

1 300 kr

450 kr

450 kr

1 700 kr

Bahcohallen och Ishallen B
Ordinarie issäsong, vecka 34-15
Per timme
Övrig issäsong, vecka 16-33
Per timme
Match eller tävling för seniorverksamhet
Pris per max 5 timmar

1 500 kr

Kommersiella och publika arrangemang med eller utan is
Kostnad

Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Taxan/avgiften avser
BARN OCH UNGA

Taxa 2018 (inklusive moms)
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Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

Per dag

300 kr

500 kr

1 500 kr

Per halvdag

200 kr

300 kr

800 kr

Barnkalas, max 5 tim

600 kr

600 kr

600 kr

Barnkalas + bio, max 5 tim

800 kr

800 kr

800 kr

1 000 kr

1 000 kr

1 000 kr

Ungdomens hus, fritidsgård

Barnkalas + bio + skatehall, max 5 tim
Skatehall
Per timme
Barnkalas, tävlingar med mera

90 kr
160 kr
320 kr
Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Taxan/avgiften avser
KULTUR

Taxa 2018 (inklusive moms)
Kategori 2
Kategori 1

11
Kategori 3

Kat 1: Barn- och ungdomsverksamhet i Enköpings kommun
Kat 2: Studieförbund, övrig förening, förvaltningar
Kat 3: Företag, privatpersoner

Lokalhyra för arrangemang
Tingshuset, per tillfälle
Måndag-fredag; heldag kl 8-16
900 kr
900 kr
1 800 kr
Måndag-fredag; halvdag kl 8-12 eller 12-16
500 kr
500 kr
1 500 kr
300 kr
Måndag-torsdag kl 16-22, möte, utbildning
400 kr
500 kr
Fredag-söndag, helg- och röda dagar
Förhandlas med resp. hyresgäst vid varje tillfälle
300 kr
300 kr
300 kr
Kostnad för vaktmästare/tekniker per timme oridinarie arbetstid
Kostnad för vaktmästare/tekniker per timme utöver oridinarie
600 kr
600 kr
600 kr
arbetstid
Extra kostnader för städ och personal med mera kan tillkomma. Gäller för samtliga kategorier.

Kulturhuset Joar Blå
Teatersalongen A-sal inkl loger, per dygn
Biosalonger C-sal, Saga och Svea, per dygn
Loger samtliga 3 st, per dygn

2 100 kr
900 kr
0 kr
0 kr
300 kr
600 kr

Loger, per dygn och loge
Kostnad för vaktmästare/tekniker per timme oridinarie arbetstid
Kostnad för vaktmästare/tekniker per timme utöver oridinarie
arbetstid
Extra kostnader för städ och personal kan tillkomma. Gäller för samtliga kategorier.

2 100 kr
900 kr
0 kr
0 kr
300 kr
600 kr

5 300 kr
1 950 kr
950 kr
400 kr
300 kr
600 kr

Bibliotek
Förseningsavgifter

Ingen kategorisering

Bok per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
Bok per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller låntagare
18 år eller över för barnbok

2 kr

Ljudbok per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
Ljudbok per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

2 kr

CD-musik per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
CD-musik per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

2 kr

DVD musik per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
DVD musik per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

5 kr

DVD film vuxen per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
DVD film vuxen per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

4 kr

Dator/TV-spel per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
Dator/TV-spel per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

4 kr

Övriga medier per påbörjad vecka. Låntagare 18 år eller över
Övriga medier per påbörjad vecka. Låntagare under 18 år eller
låntagare 18 år eller över för barnmedia

4 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Fjärrlån per beställt lån. Låntagare 18 år eller över
Fjärrlån per beställt lån. Låntagare under 18 år eller låntagare 18
år eller över för barnmedia

20 kr

Kopior & utskrifter per sida. Låntagare 18 år eller över
Kopior & utskrifter per sida. Låntagare under 18 år eller låntagare
18 år eller över för barnmedia

2 kr

Nytt lånekort styck. Låntagare 18 år eller över
Nytt lånekort styck. Låntagare under 18 år eller låntagare 18 år
eller över för barnmedia

5 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Taxan/avgiften avser
forts. KULTUR

Taxa 2018 (inklusive moms)
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forts. Bibliotek
Ersättning försvunna eller förstörda medier

Ingen kategorisering

CD-musik per exemplar. Samtliga låntagare

200 kr

DVD-musik per exemplar. Samtliga låntagre

400 kr

DVD-film vuxen per exemplar. Samtliga låntagre

400 kr

DVD-film barn per exemplar. Samtliga låntagre

400 kr

Tidskrift per exemplar. Samtliga låntagare

50 kr

TV-spel per exemplar. Samtliga låntagare

600 kr

Ljudbok per exemplar. Samtliga låntagare

300 kr

Vuxenbok per exemplar. Samtliga låntagare

300 kr

Barnbok per exemplar. Samtliga låntagare

200 kr

Pocket per exemplar. Samtliga låntagare

100 kr

Fjärrlån per exemplar. Samtliga låntagare

500 kr

Övriga medier per exemplar. Samtliga låntagare

300 kr

Kulturskolan
Elevavgift barn & ungdom (3-25 år), per termin. Gäller även
tillkommande syskon och ämnen.
Elevavgift vuxen (från 26 år), per termin
Instrumenthyra barn & ungdom (6-25 år), per termin. (Gäller
även om eleven fyller 26 år under läsåret).

Ingen kategorisering
450 kr
2 000 kr
300 kr

Instrumenthyra vuxen (från 26 år), per termin

600 kr

Instrumentlek för barn i årskurs 1, per termin

450 kr

Ensemble och kör (ej ämnesstuderande, i mån av plats)
Tillfälliga kortkurser och seminarier

Maximal kulturskoleavgift per termin och familj. Gäller inte instrumenthyra.
Avgiftsbefrielse
Avgiftsbefrielse kan beviljas om föräldrarnas sammanlagda förvärvsinkomst enligt
slutskattesedel föregående år understider 3 basbelopp.

300 kr
Kulturskolans rektor
beslutar om tillfällig
avgift.
1 800 kr

Kulturskolans rektor
beslutar om
avgiftsbefrielse.

Taxan/avgiften avser

Taxa 2018 (inklusive moms)
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MUSEUM OCH TURISM

Historiska guidningar för allmänheten
Historisk tågtur, 50 minuter (inklusive 6 % moms).
Vuxen
Barn

80 kr
40 kr

Historiska stadsvandring, guidning 50 minuter (ingen moms)
Vuxen
Barn i vuxens sällskap
Förskolor, grundskolor och gymnasium från besökande kommuner
Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium

50 kr
0 kr
300 kr/grupp
0 kr

Gruppbokningar (ingen moms)
Dagtid kl 08-17, guidning 1 timme, per grupp
Kvällstid och helg, guidning 1 timme, per grupp

600 kr
900 kr

Parkguidningar för allmänheten (inklusive 25 % moms)
Guidning, 1 timme, per person
Guidning, 2 timmar, per person

70 kr
100 kr

Parktåget för allmänheten (inklusive 6 % moms)
Tågtur vuxen, per person
Tågtur barn, per person

100 kr
50 kr

Gruppbokningar, parkguidning (inklusive 25 % moms)
Parkvandringar, minst 20 personer
Guidning, 1 timme, per person

70 kr
(Läst 1 400 kr)

Guidning, 2 timmar, per person

100 kr/person
(Lägst 2 000 kr)

Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, per grupp
Guidad busstur, per grupp

500 kr
1 800 kr

Parktåget, gruppbokning (inklusive 6 % moms)
Parktåget, 1½ tim, max 23-25 personer, per tur
Parktåget vid dubbeltur
Helgtillägg, grupper efter kl 18, lördag, söndag och helgdag, tågtur, per grupp

2 600 kr
4 000 kr
500 kr

Kommunens förskolor, grundskolor och gymnasium
Parktåget, per tur
Guidad parkvandring

600 kr
0kr

Trädgårdsutbildningar/Studiebesök
Guidning per grupp, en timme
Guidning per grupp, två timmar
Guidning per grupp, tre timmar

1 000 kr
2 000 kr
3 000 kr

Föredrag
Dagtid, kl 8-17, 1 timme
Kvällstid och helg, 1 timme

600 kr
900 kr

Taxan/avgiften avser
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ÖVRIGT

Extra avgifter
Personalkostnad, per timme
Ordinarie öppettid

300 kr

Utöver ordinarie öppettid

600 kr

Städkostnad, per timme

300 kr

Borttappad nyckel (exkl 25 % moms)

1 000 kr

Borttappat passerkort (exkl 25 % moms)

200 kr

Larmutryckning

Faktisk kostnad

Skadegörelse

Faktisk kostnad

Bristfälligt återställande av utrustning, per timme

300 kr

Öppen ytterdörr, öppet fönster, tänd belysning med mera

300 kr

Transport
Inom Enköpings kommun tätort, tur och retur
Utanför Enköpings kommun tätort

500 kr
Förhandlas med respektive hyresgäst vid varje tillfälle

Övrig uthyrning
Stolar, per dag och stol

20 kr

Bord, per dag och bord

50 kr

Ljud- och ljusanläggning

Faktisk kostnad

Wi-fi, trådlöst nätverk i Idrottshuset

Faktisk kostnad

Scenen Idrottshuset4 (exkl moms 25 %)
Antal luckor 2-8 st, per tillfälle

200 kr

Antal luckor 9-15 st, per tillfälle

300 kr

Antal luckor 16-20 st, per tillfälle

500 kr

4

Definition per tillfälle = 3 dagar

Skyddsmatta (exkl 25 % moms)

Kategori 2

Kategori 3

Första dagen

Kategori 1
3 000 kr

5 000 kr

6 000 kr

Följande dagar, per dag

1 000 kr

2 000 kr

3 000 kr

