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Sökning av lediga tider samt bokningsförfrågan görs i första hand via kommunens
hemsida, www.stenungsund.se.
Under Uppleva, göra/Sport- och idrottsanläggningar finns en länk till
bokningsförfrågan via hemsidan eller direkt på fri.stenungsund.se/bokning.
(Gäller ej lokaler i Nösnäsgymnasiet som bokas via gymnasiets servicecenter.)

Kultur och Fritid
Kulturhuset Fregatten
E-post: bokningfritid@stenungsund.se
Telefon: 0303-738386
Lokaler i Nösnäsgymnasiet hyrs ut via gymnasiets servicecenter (se sid 8)
E-post: nosnas-servicecenter@stenungsund.se
Telefon: 0303-738080
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Tilldelning av tider – uthyrningsprinciper
Prioritet 1 Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar som
är bidragsberättigade och registrerade hos Stenungsunds
kommun
Prioritet 2 Vuxenverksamhet som bedrivs av föreningar som är
registrerade hos Stenungsunds kommun
Prioritet 3 Privatpersoner boende i kommunen
Prioritet 4 Företag som har sitt säte i kommunen
Prioritet 5 Utomkommunal verksamhet

Hänsyn tas till:
• Geografiskt läge på föreningen
• Traditionella inomhusaktiviteter har företräde inomhus
• Större grupper har företräde framför enskilda och mindre grupper
• Arrangemang avgörs från fall till fall
• Föreningens verksamhet i sin helhet
• Hänsyn ska tas till om föreningen vill göra angelägna satsningar
riktade till barn och ungdomar
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Kategoriindelning för taxor i idrottsanläggningar
(för skolsalar gäller annan taxeindelning, se sid 8)
Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar med
säte i kommunen. Merparten av gruppen ska vara under 21 år.
Pensionärs- och handikappföreningar samt studieförbund.
Föreningar ska vara berättigade till kommunalt stöd och
registrerade hos Kultur och Fritid, Stenungsunds kommun.
För ishall gäller speciell taxeindelning.

Taxa 2

Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av enskilda och
föreningar inom kommunen som ej uppfyller kravet för taxa 1.
All vuxenverksamhet i kommunen gällande föreningar
(undantaget de pensionärs- och handikappföreningar samt
studieförbund som faller in under taxa 1) och privatpersoner
samt företag, organisationer och myndigheter med säte i
Stenungsunds kommun.
För ishall gäller speciell taxeindelning.

Taxa 3

Föreningar, privatpersoner, studieförbund, företag,
organisationer och myndigheter med säte utanför kommunen.
Särskilda avtal kan upprättas i speciella fall.
För ishall gäller speciell taxeindelning.

Ej utnyttjad tid
Kan förening/kund ej utnyttja sin bokade tid på grund av beslut taget av
Stenungsunds kommun görs avdrag på hyran.
Stenungsunds kommun reserverar sig för underhålls- och reparationsstängt
samt förbehåller sig rätten att göra undantag från gällande taxor.
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Nedanstående priser är kronor/timme om inte annat anges
TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR
Spekeröds och Kyrkenorums
idrottshall samt Stora Höga
Arena
63:Match
281:-

240:540:-

420:798:-

Kristinedals idrottshall
(24x18 m)

52:-

174:-

348:-

Stora Höga Idrottshall
(25x15 m)

52:-

174:-

348:-

Gymnastiksalarna
(16x10 m)

41:-

114:-

216:-

Idrottshall (44x22 m)
63:Tävling/match
281:Badmintonbana för allmänheten

240:540:84:-

420:798:120:-

Bordtennishall
Hela hallen
Delad sal
Per bord för allmänheten

52:36:-

192:114:48:-

354:222:48:-

Brottning/judolokal

52:-

180:-

342:-

STENUNGSUND ARENA
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TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

330:540:720:-

720:-

75:50:-

165:165:-

275:275:-

165:385:-

240:420:-

Friidrottsanläggning Nösnäsvallen
Träning
64:Tävling
303:-

210:462:-

414:798:-

Fotbollsplaner Nösnäsvallen
Gräsplan
Träning
64:Match
341:-

210:546:-

846:-

Ishall
Träning
165:Match/tävling
275:Korpen, privatpersoner,
företag, organisationer
inom och utom kommunen
Sammanträdesrum
Delat konf.rum ishall
Klubbförråd/år
Stort klädskåp
Boll och materialskåp
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Kategoriindelning för taxor i skolsalar
(för idrottsanläggningar gäller annan taxeindelning, se sid 5)
Taxa 1

Barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningar med
säte i kommunen. Merparten av gruppen ska vara under 21 år.
Föreningar ska vara berättigade till kommunalt stöd och
registrerade hos Kultur och Fritid, Stenungsunds kommun.

Taxa 2

Vuxenverksamhet som bedrivs av föreningar med säte i
kommunen, även pensionärs- och handikappföreningar.
Föreningar ska vara berättigade till kommunalt stöd och
registrerade hos Kultur och Fritid, Stenungsunds kommun.

Taxa 3

Föreningar som ej faller in under taxa 1 eller 2 samt
privatpersoner, studieförbund, företag, organisationer och
myndigheter med säte både i och utanför Stenungsunds
kommun.

Stenungsunds kommun reserverar sig för underhålls- och reparationsstängt
samt förbehåller sig rätten att göra undantag från gällande taxor.
Ej utnyttjad tid
Kan förening/kund ej utnyttja sin bokade tid på grund av beslut taget av
Stenungsunds kommun görs avdrag på hyran.
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TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

70:-

250:-

370:-

Praktiskestetiska salar

108:-

275:-

500:-

Matsal

108:-

275:-

500:-

Aula

400:-

600:-

1000:-

SKOLSALAR
Teorisalar

Följande skolsalar hyrs ut via Kultur och Fritid:
Jörlandaskolan:

Slöjdsalarna

Stenungskolan:

Hemkunskapssalarna
Lektionssal för 14-16 personer plus tillhörande kök
med 10 sittplatser
Lektionssal med 14 sittplatser
Lektionssal med 30 sittplatser

e-post: bokningfritid@stenungsund.se
Telefon: 0303-738386
Följande skolsalar hyrs ut via Nösnäsgymnasiet:
Nösnäsgymnasiet: Aulan
Matsalen
Teorisalar
e-post: nosnas-servicecenter@stenungsund.se
telefon: 0303-738080
Praktiskestetiska salar som slöjdsalar och hemkunskapssalar kan hyras av till
exempel studieförbund. Speciella villkor gäller. Andra skolsalar hyrs ut av
respektive skola som sköter kontakten med hyresgästen.
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