Kungsörs kommuns författningssamling

Nr E.17

Taxa för uthyrning och tillsyn av gymnastik- och matsalar
Antagna av kommunfullmäktige 2015-05-11, § 69
Reviderad av kommunfullmäktige 2021-11-29, § 202 (taxehöjning)

Matsalarna i Kung Karls skola och Björskogsskolan samt gymnastiksalarna i Hagaskolan och Björskogsskolan kan hyras av allmänheten, föreningar m.fl. Bokning sköts
av fritidskontoret som också tar emot betalning av depositionsavgift.
Den som hyr gymnastik- eller matsal ansvarar för att lokalen städas och återställs till
ursprunglig möblering.
Hyra av Björskogs gymnastiksal, Hagaskolans gymnastiksal och Björskogs
matsal
Grundhyra för
-

allmänheten

305 kr

-

kommersiell verksamhet

615 kr

-

interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar

150 kr

För följande bokningar av gymnastiksalarna utgår ingen grundhyra utan
timkostnad enligt följande:
-

Privatperson som hyr för idrottsaktivitet eller barnkalas

80 kr/h

-

Föreningsaktivitet:
- för barngrupper
- för vuxengrupper

15 kr/h
30 kr/h

-

Kommunala förvaltningar

30 kr/h

Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever

0 kr/h

Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden
måndag-torsdag

0 kr/h

Vid hyra av kök och porslin/servis i Björskogs matsal tillkommer i
samtliga fall

205 kr

Hagaskolans gymnastiksal hyrs inte ut till privata fester.
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Hyra av Kung Karls skolas matsal
Grundhyra för
-

Allmänheten (vid hyra minst en gång/vecka under en termin
500 kr/gång)

-

kommersiell verksamhet

-

interna sammankomster för inom kommunen verksamma föreningar

615 kr
1 230 kr
305 kr

Disco anordnat av Kungsörs skolklasser för Kungsörselever

0 kr/h

Politiska partier, fackförbund och pensionärsföreningars sammanträden
måndag-torsdag

0 kr/h

Vid hyra av cafeteriadelen tillkommer i samtliga fall

200 kr

Depositionsavgift
Depositionsavgiften är 1 500 kronor och gäller vid uthyrning till privatpersoner (ej
barnkalas) och kommersiell verksamhet. Den ska betalas in innan man får hämta ut
nycklar.
Depositionsavgiften betalas inte tillbaka om städningen inte skötts på ett tillfredsställande sätt. Tidpunkt för avsyning efter uthyrning sker enligt överenskommelse.
____________

Denna taxa ersätter tidigare taxa för uthyrning av samlingslokaler till allmänheten.
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