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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

Allmänna bestämmelser 
Förening = Ideell förening godkänd och registrerad av Fritid- och kulturnämnden i kom- 

munen. 
Övrig = Föreningar utanför kommunen, privatpersoner, företag m rn 
Barn = Till och med det år man fyller 12 år om ej annat angives. 
Ungdom = Från och med det år man fyller 13 till och med det år man fyller 25 år. 
Vuxen = Från och ned det år man fyller 25 år.

O 9.0 

¿‘oO

Ó 
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Timtaxa gäller fôr samtliga taxor om inte annat anges. 
Vid arrangemang, cuper och tävlingar hanteras speciell taxa av fiitid- och 
kulturnämnden genom delegationsordning. 

Avbokning av tilldelad tid ska göras senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället. 
Ej utnyttjad eller avbokad tid (mindre än 5 dagar innan uthyrningstillfallet) debiteras 
med 200 kr plus ordinarie taxa. 

Anläggningar och lokaler som hyrs enligt dessa taxor får ej hyras ut i andra hand utan 
särskilt tillstånd från fritid- och kulturförvaltningen. 

Ronneby kommuns samtliga anläggningar och lokaler som hyrs ut skall vara drogfria 
om inte skriftligt tillstånd finns för alkohol. 
Ronneby kommuns samtliga anläggningar och lokaler som hyrs ut ska vara dopingfria. 

Riktlinjer vid fördelning av tider 

Allmänt 

Bidragsberättigade föreningar i Ronneby kommun har förtur framför övriga förhyrare. 
Arrangemang, träningsläger, matcher och motsvarande har förtur framför 
långtidsbokningar. 
Verksamhet för ungdomar har förtur till tider före kl. 20:00. 
Tidigare förhyrare och verksamheter har företräde framför nya. 
Fritid- och kulturförvaltningen och föreningarna fördelar tider på ett sådant sätt att 
rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. 

Prioritetsordning av verksamhet/förhyrare vid idrottsanläggningar och -lokaler 

1. 

¡WT 

Föreningar som bedriver tävlingsidrott som har säsong, vars huvudsakliga verksamhet 
är förlagd till dessa anläggningar. 
Föreningar som bedriver ungdomsidrott som har säsong, vars huvudsakliga verksam- 
het är förlagd till dessa anläggningar. 
Föreningar som bedriver tävlings- och ungdomsidrott som ej har säsong. 
Föreningar som bedriver motionsverksamhet, korpverksamhet eller motsvarande samt 
fritidsgårdsverksamhet. 
Företag och kommersiella intressen. 
Privatpersoner. 
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturaniäggningar, lokaler m m. 

Särskilda bestämmelser idrottsanläggningar och idrottslokaler 

Vid förhyming för träning ingår omklädningsrum, vilket får disponeras högst 30 minuter före, 
respektive efter förhyrd tid. 

Lokaler i idrottsanläggningar skall lämnas fem minuter före den bokade tidens utgång, vid is- 
bana/ishall tio minuter. Redskap m.m. skall då vara bortplockade. 

Ronneby kommuns idrottsanläggningar skall vara dopingfria. Detta innebär när det gäller do- 
ping att en person som använder dopingpreparat enligt lag* har inte rätt att vara hyresgäst el- 
ler träna på någon av anläggningarna. 

Person som innehar, överlåter, sälj er eller brukar förbjudna preparat enligt lag* har inte heller 
rätt att vara hyresgäst eller träna på någon av kommunens idrottsanläggningar. 

De föreningar som hyr lokal eller anläggning för idrottsändamål och är anslutna till Riksid- 
rottsförbundet har ansvar för att de som tränar är medlemmar i föreningen. Medlemskap i 

dessa föreningar ge automatiskt skyldighet att lämna dopingprov till Idrottsförbundets kon- 
trollanter. 

*SFS 1991 :1969. Fôrbjudna preparat enligt Iag är: Syntetiska anabola steroider. testosteron och dess derivat, tillväxthormon och 
kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.



Ronneby kommuns författningssamling Sida 5(14) 
Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

1 Sport-, sim- idrotts- och fritidsanläggningar, gymnastiksalar 

1.1 Sporthallar. (Timtaxa) 

Förening, Match/arr .Match/arr 
__ 

träning m entré u entré Ovriga, träning 
Ung- Ung- Ung- Badmin- 

._ Ar __ ~4u>4\ o .Yudxene ._d.o..n_1 
.. i. 

Ronneby Sporthall A-sal 

;g 
Ronneby Sporthall B-sal 

i KallingevSporthall" 
_ _ 

V 
Bräkne-Hoby Sporthall 

V; sal = 50 % 

1.2 

Fôrening, träning_

7 

Ronneby Sporthall 

Kallinge Sporthall 

Hoby Sporthall 

1.3 Omklädningsrum 

V‘ _. V _. _ Föreningyfräniins.
. 

.£.Ko§tna.d Rummllfanle 33 Kr 
Kockumhallen 

Ronneby Sporthall 

Kallinge Sporthall 

Hoby Sporthall 

Brunnsbadet 

Backaryd 

747 

__ ‚VUXQT‘ . 

i 

;o ‚so krtgtziinokr ? .370ø›I.krA: 

. dom“. .Vuxen ‘V . y 

~~ 

Bågskytte-, judo- och styrketräningslokal. (Timtaxa) 

Övriga,träning 

.. Vvxsm, _. 

i.„.35.k.'
> 

Övriga» ,träning 

V 1‚10„k‚r‚.
_
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1.4 Bastu (Timtaxa) 
Fôrening, Ôvriga, 

ÄKo-stnadffillfälle. 90kr ¿T ..1.?:Q\kf 

Ronneby Simhall 

Kallinge Simhall 

M 

Hoby Sporthall 

_ 

Brunnsbadet 

:Saxemara 

*Eringsboda 

Listerby 

_Kuggeboda 

1.5 Gymnastiksalar (Timtaxa) 

Förening, Övriga, 
träning träning 

Ungdomw Vuxen 
A5-nveg-~~ . .V.,,__:.‘,......\,, _.,r,..,. u.. .. .~ — v-» u „»—v..-....‚m-—7».„‚«»»»x«'. 

V
L 

Ronneby Sporthall C-sal 

Snäckebacksskolan

l 

~ ~ 
Fredriksbergsskolan nya salen 
Fredriksbergsskolan gamla sa- 
len 

Espedalsskolan 

Saxemaraskolan 

Slättagårdsskolan 

Hobyskolan 

Backarydsskolan 

Hallabroskolan 

Eringsbodaskolan 

Johannishusskolan 

Listerbyskolan 

Kuggebodaskolan 

1.6 Boulebanor (Timtaxa) 

FÔT3ÜÎÛ9« "5,“‘“9 „ 

Kofstnadltáanawg 
M 

to 
— 2o kr 

a 100 kr 

Järnvallen, utomhusbanor 

Kallinge Boulehall 

:var fir fia; 

. 

Föreningar ‘Wing 
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' 400 “kr
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, Iokaler m m. 

Ronneby kommunsförfattningssamling 

1.7 Tennisbanor (Timtaxa) 

._Un9d0m. _ Vuxen. 
em 

. 
u.
~ 

1.8 Ronneby Horse Center 

V 

Föreningar och enskilda r Affärsdrivande verksamhet*) - 

A 

Dagtaxa O8 — 18 

«mm ~ ~~~ Timtxa ~~~ Dagtaxa O8 - 18~ 
Î’ Lilla _ridhuset_

_ 

Stora ridhuset 

;'.Ha|v.a.st9raTridhu_setT 
_ _T T II T

T 

If). Gäller även 9m förening .hyr I* . V T 

iAterstéllningTridhu$uTndeTr|a9T5OQ.K:/ridhus 
T vu 77 

1.9 Fotbollsplaner (Timtaxa) 

Förening, Övriga, Övriga,
¿ 

träning Match/arr träning matcher 
I A 

_ 
Ungdom i Vuxen Ungdom Vuxen 

V _ V j 

‘ 

Konstgräsplan 7-manna _15/10-15/4 __ _ _ 

_45 kr 110 kr 
_ 

300 kr 
_ 300 kr 300 kr 

__ 
300 kr 

Konstgräsplan 7-manna 16/4-16/10 
_ 

10 kr 30 kr 300 kr 300 kr 300 kr 300 kr
; 

Brunnsvallen
I 

K onstgräsplan 1 5/10- 1 5/4 
Konstgräsplan 1 6/4- 14/10 

Järnvallen 

Gräsplaner 

Brunnsvallen 

Järnvallen 

Grusp/aner 

Järnvallen 

Match = tid x timtaxa
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1.10 Banor för friidrott (Timtaxa) 
Före- 

Förening, ning, 

ÎKostnad 
Brunnsvallen 

Jernvallen, kastbana 

>V träning . Wtävlirÿ 
. . zzkr ‚i 
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Övriga, Övriga, 
.!Eä!3_i.r19__ tävling o q 

44o kr aøoolsr..

~ 

1.11 Isbana. (Timtaxa) 

Förening, Övriga, 
__ 

träning Match/arrmentré Match/arruentré träning Ovriga, matcher 

..H._“Q99. .V”Xe.’.T.,....= ,V”.’E,":f!¢.... U“992,FI1.._.V“>$e'7 
_ 

"rentré “entrée 
n. 

A:~‘-1'80-ikt 350kr so kr Fiåfålsr ä Ronneby 
lsarena, 
Lugnevi 

Hyra av 1/2- eller 1/3-plan = motsv kostnad 

1.12 Ishall 

Förening, träning 

,o „ V. Ungdsmuwå/yesson 
¿Kqstnad l ao 

i 

18o k! 
lshall 

_ . U..”9.d9.’I‘.. 

1.13 

:Kostnad H 

¡shall 

Ronneby Sporthall 
Kallinge Sporthall 

Hoby Sporthall 

Match/arr m entré 
.. ,Vuxen tUIIQdQm.. 

i,ojgcrkztutgletsokr_ 115kr. ‚l zsqlkr. 

Övriga, 
__ 

Match/arr u entré träning Ovriga, matcher 

Vuxen .7 V „menjräl w venir? 

Kanslier, förråd, cafeteria, samlingsrum 
. ‚ . 

I hyran ingår kostnader för värme, el, va och sophämtning. 
Dessa lokaler kan endast hyras av ideell förening. Kommunen och 
resp. förening ska i samråd mäta upp aktuell yta och därefter 
komma överens om antal kvadratmeter.
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1.14 Brunnsbadet och simhallar 

Entré bad 
Entré bad 
Entré bad 
Åk-avgifl rutschkana 
Familj/grupp 
Familj/grupp 

15-kort entré bad 
15-kort entré bad 
15-kort rutschkana 

Skolbad i samband med friluftsdag 
Skolbad isamband med friluftsdag 
**)lärare/ledare 0 kr 

Hotellgäster Ronneby Brunn 
Företag 

Motionssim 07:00 - 09:00 
Entré simning 
Entré simning 
Säsongskort 
Säsongskort 
15-kort entré bad 
15-kort entré bad 

Vuxen 
Barn/ungdom 7 âr - 20 år 
Barn 0 år - 6 år 
Alla 
1 vuxen 3 barn inkl rutsch 
2 vuxna 3 barn inkl rutsch 

Vuxen 
Barn/ungdom 7 år - 20 år 
Alla 

Ronneby kommun 
Övriga 

Vuxen 
Barn/ungdom 7 år - 20 år 
Vuxen 
Barn/ungdom 7 år - 20 år 
Vuxen Å 

Barn/ungdom 7 år - 20 år 

Motionssim, entré till bad och rutschkana 
Säsongskort 
Säsongskort 

Vuxen 
Barn/ungdom 7 âr — 20 år 

Sida 9(14) 
Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

*Barn 0 år - 6 år gratis och barn 0 år - 12 år endast i sällskap med person som fyllt 18 år. 
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts—, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

1.14.2 Badavgifter Ronneby och Kallinge simhallar 
.Badavgiftéri j > l‘ t! ‚

i 

Bad med bastu och hytt 
Bad med bastu och 

i

i 

gruppomklädning vuxen 
Bad med bastu och A 
gruppomklädning ungdom “ 

Pensionärsbad**) 
Pensionärsbad med hytt**) 
Säsongskort vuxen 
Säsongskort ungdom 
10-kort vuxen 
10-kort ungdom 
Tillägg för hytt, säsongs- 
och 10-kort 
Värdeförvaring 

Barn 0 år - 12 är gratis och endast i sällskap med person som fyllt 18 år. 

**) Gäller endast på fastställda pensionärsbadtider. 

1.14.3 Simtriining timtaxa 

Fërening, träning Övriga, träning 

› sirntränmg __ “Unsdpm VI ‚. 

fKostnasme-ana ‚ßkrÄLiM 
Ronneby Simhall 

Kallinge Simhall 

Brunnsbadet 

1.15 Simskolor 

Sommar- simskola 

g b 

Ungdom 
;K.o.s,tna<:l. 7 

Ronneby Simhall 

Åsjön 

Galtsjön 

Skörjesjön 

Slättanäs 

MKV m- i? C5
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

~~ 

2 Konferens- och sammanträdeslokaler 
Sammanträdeslokaler Hörsalen Stora hallen 

.. n. Il 

V_ g 

Förening Ovriga ning Ovriga Förening Ovriga 

,Kostnardi _ i 

Ronneby Sporthall 

Hoby Sporthall 
Kulturcentrum 

Kallinge ¡shall VIP 
A __ 

Kulturcentrum, halv- 
i W 

.i 

W m 

das/kvä" 09;9_lSE~.?1;§..999:.!$r3 

L ‘QODQRI si ooo Kulturcentrum. heldag __ 

Teknisk assistans vid hyra av lokal på Kulturcentrum 300 kr/tim 

Vid hyra kvällar och helger tillkommer personalkostnader/tim 

3 Husvagnsuppställning 

4 Cirkusplatsen Risatorp 

ixçstrnaqzqag J I ipoøakrth 1.590 kr _I 

*) Gäller/dygn el, vatten, sophämtning tillkommer 

5 Kvitterplatsen 

) 
’ V' ' .t.i.För.âonir19_ wëvrisam 

-.K9stna.dld..a.9 . _ ;§09 b; 
70o kr

' 

Veckohyra ï zopo kr“
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6 Båtplatser 

Per löpmeter Boj m kät- 

Sida 12(l4) 
Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler rn m. 

brygga+25 ting-för- Långsides/ Angöring Angöring vid Y-bom med 
kr/plats ankring bryggmeter vid Y-bom permanent el 

Busseviken „f 
_ ‚V g 4_ A w _ 

Järnavik 
i ‚ _ î 

§5.9._kr_, 

Gästhamnsplatser Taxa beslutas av Tekniska förvaltningen 

Ronnebyån Taxa beslutas av Tekniska förvaltningen 

8 Verkstäder m.m. 
:Förening Övriga Enskilda konstnärer

~ 
Emaljverkstad *) 

Grafikverkstad 

Textiiverkstad “ 
r 0 

*) el-fôrbrukning ugn debiteras särskilt. 

9 Visning av utställningar 

_ l 

Kontorstid Ej kontorstid 

;..|S9s..tna.r.! - 
i ,ingångna 

Kulturcentrum: 500 kr? 1000 kr 

10 Övrig materiel, inventarier m.m 
Förening Övriga Förening Övriga 

/uthyrningstillfälle Idag

V 

Kulturcentrum 0 bibliotek
N 

i I 

”tzskzj 

Studieorg 

Förening Övriga 

/helg 

Bord w_ 
Stolar _0__kr_}~ 

* 1o kr
‘ 

Utomhusutrustning 
_ f

ÿ 

Läktare*) _- 

"g
_ 

Staket/sektion*) kr 
*) Faktiska kostnader för transport och arbetstid tillkommer 

NU ‚g, ß <> 

10:a tresqoikjräaçtörgtüikning
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

11 Nycklar och taggar 
Förlorad Förlorad 

Fp 

f:I4§i>$fi1=;<_i:,..250\ kt . 150.§l<_t... 

12 Fiskekort och roddbåtar 

Premiärfiskedag o 

Dagkort Ärs-lsäsongskort Ronnebyän Hyra roddbat 

don? Ungdom Vuxen ‘mm mm 
g."-v;:;7= v f K i W”; N. “Mm”. r m,...

~
~ ~

~ 
~~~ ~

~ 

Skärsjön 

Galtsjön . ‚. 

Ronnebyän ;„_‚9JS!; .;§§QJS 

13 Marknadsplatser 
Serverings- Övr. serverings- 0 

3löpmeter vagnl) Demoplats försäljningsytorzP) 

.„.„‚.„.„„.„.. .... -..M ‚. .. . 

/m2 
in 

. 
, i i _ A, i 

Tosia Bonnadagama 
_ 

NV i. _t_....5‚099„k!‘„)_ 3 .1 .290 kr. È 
19° kr. 

Övriga marknader A’ 

1) Ôver 6 m tillkommer 1 000 kr/m 
2) Alkoholtillstând prôvas av Socialnämnden~ 3) Elanslutningtillkommer,10amp l)

á 

Elanslutning tillkommer, 16amp _ 

Elanslutning tillkommer, 32amp a V) {goo 

~~~ 

4) Elanslutning ingår 

14 Lotteritillståndsavgifter 

;icqsátkiádl Q ; 

Bevis om registrering enligt § 15-16 Omsmtning upp m, 300 O00 kr 
Omslutning ôver 300 000 kr f _ w n À 

Bews Om reg'strer'ng e”"9t § 17 Omslutning upp till 20 basbelopp 

Kontrollantarvode baserat på lotteriets omslutning 3 %
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Taxor och avgifter avseende 
kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

15 Avgifter Bibliotek 

Förseningsavgifter Ersättning media Kopieringsavgifter 
Barn Barn 

< 16 år Vuxna < 16 år Vuxna 

Maxavgift 
*Spärr för nytt utlån 

Barnbok (lånad av vuxen) 
Bok vuxen 
Ljudbok 
Bok med CD, el Daisy 
Tidskrift 

Musik CD 
DVD

_ 

Språkkurser 

Allmän handling 
A4 
A3 
Fax 
Kopior fr. andra bibl. 
Kopior fr utanför Sverige 

”Allmän handling beslut i KF § 246 2006. Vid beställning av dokument omfattande mer är 10 sidor tas en avgift på 2 kr från och 
med den tionde sidan. 

til? e fio’


