Regler, taxor och avgifter för hyra av lokaler Kultur och fritidsnämnden i Sundbybergs stad
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Inledning
Sundbyberg har ett rikt utbud av bokningsbara kultur- och fritidslokaler. Det finns
exempelvis idrottsanläggningar, sporthallar, evenemangslokaler och möteslokaler
som kan bokas av bland annat allmänheten, föreningar, skolor och företag.
Kultur- och fritidsnämndens målsättning med lokaluthyrningen är att främja ett
brett föreningsliv och utbud av kultur, fritids- och sociala aktiviteter i staden. I
lokalerna ska staden och föreningslivet kunna erbjuda en bredd och variation av
kultur- och idrottsaktiviteter, öppna aktiviteter och arrangemang, föreningsmöten
och andra fritidsaktiviteter som berikar Sundbybergs stad. Hyreskostnaden varierar
beroende på vem/vilka som hyr och på vilken målgrupp verksamheten riktas till.
I detta dokument samlas övergripande information om vad det kostar att hyra alla
stadens kultur- och fritidslokaler, och om vilka regler som gäller vid uthyrning Den
indelning som dokumentet är uppbyggt kring är:




Idrottshallar och anläggningar: Sporthallar, gymnastiksalar,
idrottsanläggningar, ishall, simhall och danssalar.
Lokaler för möten och evenemang: Lokaler som passar för möten,
konferenser, kulturaktiviteter, konserter och andra evenemang.
Övriga lokaler: Lokaler som ex. fritidsgårdarna, tornparkens scen, Gräddö
barnkoloni och toppstugan.

Kategorier
De som hyr lokaler betalar olika hyra beroende på vilken kategori de tillhör. Nedan
förklaras vad respektive kategori innefattar.

Kategorier

Definition

Information

Sundbybergsförening

Föreningar som är registrerade i
kommunens föreningsregister och vars
verksamhet i huvudsak bedrivs i
Sundbyberg och/eller kommer boende i
Sundbybergs stad till del.

Förutsatt att föreningarna gör
verksamhet för de boende i staden
så kan lokaler hyras till låga priser.

Sundbybergsförening,
prioriterade målgrupper

Avser Sundbybergsförening (se definition
ovan) med verksamhet riktad till en eller
flera av de prioriterade målgrupperna: barn
och unga 7-20 år, personer med
funktionsnedsättning eller personer som
uppbär pension. Taxan gäller även för
verksamhet riktat mot barn 0-6 år.

Taxan gäller för verksamhet där
majoriteten av deltagarna hör till
någon av de prioriterade
grupperna.

Sundbybergsföreningar,
extra arrangemang

Avser Sundbybergsförening (se definition
ovan). Extra arrangemang avser
arrangemang utanför föreningens vanliga
verksamhet där föreningen erhåller intäkter.

Intäkter kan exempelvis vara
entréavgifter, anmälningsavgifter
från inbjudna lag, eller intäkter från
kommersiell simskoleverksamhet.

Övriga föreningar

Föreningar som inte uppfyller kraven för en
Sundbybergsförening (se definition ovan).

Inom denna kategori ingår alla
politiska partier och ekonomiska
föreningar (ex.
bostadsrättsföreningar),

Sundbybergs stads
förvaltning

Förvaltningar som är verksamma inom
Sundbybergs stad och stadens kommunala
bolag.

Innefattar interna bokningar inom
staden. I de fall Sundbybergs stads
skolor inte är en separat kategori
ingår de i kategorin Sundbybergs
stads förvaltning.

Sundbybergs stads skolor

Kommunala skolor i Sundbyberg och
Friskolor inom Sundbybergs stad.

Övriga/privatpersoner

Samtliga företag, övriga grupper och
organisationer, I denna kategori ingår även
privatpersoner.

Till företag räknas skolor utanför
Sundbybergs stad. Vissa lokaler
kan inte hyras av privatpersoner.

Regler för uthyrning
Krav på föreningar som hyr
De föreningar som använder huset ska ha en demokratisk struktur. Det innebär att
föreningen ska:









Ha en styrelse som är utsedd av medlemmarna.
Medlemmar och deltagare ska ha möjlighet att påverka föreningens
verksamhet och inriktning, genom att sitta med i styrelsen, engagera sig
ideellt, delta som ledare/arrangörer eller påverka på annat sätt.
Ta ställning för demokrati och människors lika värde.
Kunna visa hur föreningen arbetar för att främja jämställdhet mellan
kvinnor och män.
Ha en nolltolerans mot företrädare (styrelseledamöter, ledare och anställda)
som uttrycker åsikter som uppmanar till våld eller som inte är förenliga med
principen om alla människors lika värde. Föreningen ska även ha
nolltolerans mot företrädare som utrycker sitt stöd till en diktaturstat eller
terrororganisation.
På begäran ska föreningar som bokar lokaler kunna lämna in
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och årsmötesprotokoll.

Övriga regler












Lokalerna hyrs inte ut till privata fester.
Politiska partier ska i första hand använda Stadshusets lokaler, men har
möjlighet att hyra kultur- och fritidsnämndens lokaler upp till fyra gånger
per år.
Vid uthyrning till privatperson måste ansvarig hyresgäst ha fyllt 18 år i alla
lokaler förutom Tornparkens scen där ansvarig hyresgäst måste ha fyllt 20
år.
För regelbundna bokningar kan avtal upprättas med förvaltningen. I dessa
avtal kan andra taxor än vad som anges i detta dokument förekomma.
Vid alla uthyrningar görs en bedömning av eventuella säkerhetsrisker. Om
bedömningen visar att säkerheten för besökare och personal inte kan
garanteras kan förvaltningen alltid neka att upplåta sina lokaler till det
aktuella arrangemanget.
Kultur- och fritidsförvaltningen kan alltid neka att upplåta sina lokaler för
arrangemang vars innehåll bedöms bryta mot lagen. Exempelvis gäller detta
arrangemang som bedöms medföra hets mot folkgrupp eller som bedöms
bryta mot diskrimineringslagen.
Huvudregeln är att ingen alkoholförtäring får ske i nämndens lokaler.
Undantag får förekomma, till exempel i samband med större arrangemang.
Beslut om undantag sker i samråd med kultur- och fritidsförvaltningen. I de





fall undantaget gäller alkoholservering kräver detta tillstånd från stadsmiljöoch serviceförvaltningen.
Extra avgifter kan tillkomma för respektive lokal. Det kan ex. handla om
extra avgifter för städ, teknisk support, teknikanvändning, borttappad
nyckel, misskötsel, sen avbokning och liknande. Vilka extra avgifter som
gäller för respektive lokal fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen.
I alla lokaler kan det finnas föreskrifter och ordningsregler vilka fastställs av
kultur- och fritidsförvaltningen.

Idrottshallar och anläggningar
Sporthallar
Sundbybergs stads sporthallar finns utspridda över Sundbyberg och varierar i både
storlek och funktionalitet. Lokalerna kan hyras för både hel- och halvtimme. De
sporthallar som finns är:








Rissne sporthall: Sporthallen är placerad på nedre plan i
Grönkullaskolan, i nära anslutning till Rissne IP. Hallen är en A-hall
(20x40). De aktiviteter som bedrivs i denna hall är bland annat volleyboll,
innebandy, basket och motionsgympa. Hallen saknar läktare.
Hallonbergens sporthall: Hallen ligger i Hallonbergens centrum och
innehåller flera olika hallar. I Hallonbergens sporthall finns det både en Ahall (20x40 meter), en B-hall (23x9 meter, hallen har låg takhöjd), en cirka
120 meter lång löparbana och en motionshall.
Löthallen: Löthallen ligger vid Sundbybergs idrottsplats och är
Sundbybergs huvudarena för inomhusidrott med en publikkapacitet på cirka
700 personer (A-hall, 20x40) Här spelas främst basket, handboll och
innebandy. Här finns även två mindre motionshallar, ett föreningsdrivet
gym samt konferensrum.
Brotorpshallen: Hallen är en fullstor sporthall (A-hall 20x40) med en
mindre motionshall. Brotorpshallen ligger i anslutning till Ursviks
motionsområde.

Kostnad för föreningar vid hyra av sporthallar
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergs-

Sundbybergsförening

prioriterade målgrupper*

förening

vid extra arrangemang

Övriga föreningar

A-hall (20x40m)

0 kr

150 kr

150 kr

500 kr

A-hall (halvsal)

0 kr

75 kr

75 kr

250 kr

B-hall (23x9m)

0 kr

75 kr

75 kr

150 kr

Motionshallar

0 kr

75 kr

75 kr

150 kr

Löparbana

0 kr

150 kr

150 kr

300 kr

* För målgruppen barn och unga begränsas antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.
För barn upp till 12 år 2 ggr/v. och för barn och unga 12-20 år tre ggr/v. Därefter kostar det som för kategorin
Sundbybergsförening.

Kostnad för övriga grupper vid hyra av sporthallar
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergs stads

Sundbybergs stads skolor*

Övriga/privatpersoner

förvaltning
A-hall (20x40m)

0 kr

0 kr

500 kr

A-hall (halvsal)

0 kr

0 kr

250 kr

B-hall (23x9 m)

0 kr

0 kr

150 kr

Motionshallar

0 kr

0 kr

150 kr

Löparbana

0 kr

0 kr

300 kr

*Gäller endast grundskolor, gymnasieskolor betalar enligt avtal.

Gymnastiksalar
Sundbybergs stad har sex stycken gymnastiksalar som är bokningsbara mellan
september och maj varje år. Salarna går att boka under helger samt efter klockan
16.30 på vardagar.
De gymnastiksalar som finns är:






Albyskolans gymnastiksal: Hall på 25x14m.
Ängskolans gymnastiksal: Två hallar på 20x10m.
Örskolans gymnastiksal: Hall på 16x10m.
Duvboskolans gymnastiksal: Hall på 20x9m.
Skvadronsbackens gymnastiksal: Hall på 13x7m.

Kostnad för föreningar vid hyra av gymnastiksalar
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergsförening

prioriterade målgrupper*

Sundbybergsförening

Övriga

vid extra arrangemang

föreningar

Albyskolan

0 kr

50 kr

50 kr

150 kr

Ängskolan

0 kr

50 kr

50 kr

150 kr

Örskolan

0 kr

50 kr

50 kr

150 kr

Duvboskolan

0 kr

50 kr

50 kr

150 kr

Skvadronsbacken

0 kr

50 kr

50 kr

150 kr

* För målgruppen barn och unga begränsas antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.
För barn upp till 12 år 2 ggr/v. och för barn och unga 12-20 år tre ggr/v. Därefter kostar det som för kategorin
Sundbybergsförening.

Kostnad för övriga grupper vid hyra av gymnastiksalar
Gymnastiksal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergs stads

Sundbybergs stads skolor

Övriga/privatpersoner

förvaltning
Albyskolan

0 kr

0 kr

150 kr

Ängskolan

0 kr

0 kr

150 kr

Örskolan

0 kr

0 kr

150 kr

Duvboskolan

0 kr

0 kr

150 kr

Skvadronsbacken

0 kr

0 kr

150 kr

*Gäller endast grundskolor, gymnasieskolor betalar enligt avtal.

Övrig information
Lokalerna kan hyras för både hel- och halvtimme.

Idrottsanläggningar
De idrottsanläggningar som staden har att erbjuda innefattar ett flertal
fotbollsplaner i konstgräs och gräs samt en löparbana och en basebollarena.









Rissne IP: En 11-spelareplan och en 5-7-spelareplan med konstgräs.
Sundbybergs IP: Två stycken 11-spelareplaner, en med gräs och en med
konstgräs.
Ursviks bollplan: En konstgräsplan för 11-spelarefotboll och 7-spelareplan.
Hallonbergens bollplan: En 7-spelareplan med konstgräs. Inga större
arrangemang bokas på planen.
Golfängarna: Två 5-spelareplaner med konstgräs och en 7-spelareplan. Inga större
arrangemang bokas på dessa planer.
Örvallen: Två fotbollsplaner i konstgräs, en 11-spelareplan och en 5-7spelareplan.
Löparbana: Fyra stycken allvädersbanor på Sundbybergs IP där ett varv
mäter 366 meter.
Basebollarena: Stadens basebollarena ligger belägen på Örvallen.
Basebollplanen är bokningsbar, men får endast användas för utövande av
softboll och baseboll.

Kostnad för föreningar vid hyra av idrottsanläggningar
Idrottsanläggning

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergs-

Sundbybergsförening,

Övriga

prioriterade målgrupper*

förening

extra arrangemang

föreningar

11-spelare, gräs

0 kr

200 kr

200 kr

1 100 kr

11-spelare, konstgräs

0 kr

200 kr

200 kr

750 kr

Halvplan, konstgräs

0 kr

100 kr

100 kr

375 kr

5-7-spelare, konstgräs

0 kr

100 kr

100 kr

375 kr

Löparbana

0 kr

100 kr

100 kr

500 kr

Basebollarena

0 kr

200 kr

200 kr

1 100 kr

* För målgruppen barn och unga begränsas antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.
För barn upp till 12 år 2 ggr/v. och för barn och unga 12-20 år tre ggr/v. Därefter kostar det som för kategorin
Sundbybergsförening.

Kostnad för övriga grupper vid hyra av idrottsanläggningar
Idrottsanläggning

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbyberg stads

Sundbyberg stads skolor*

Övriga/privatpersoner

förvaltning
11-spelare, gräs

0 kr

-

1 100 kr

11-spelare, konstgräs

0 kr

-

750 kr

Halvplan, konstgräs

0 kr

-

375 kr

5-7-spelare, konstgräs

0 kr

-

375 kr

Löparbana

0 kr

-

500 kr

Basebollarena

0 kr

-

1 100 kr

* För aktuellt pris för att hyra lokalerna för skolor inom Sundbyberg, kontakta idrottsenheten.

Övrig information
Anläggningarna kan hyras för både hel- och halvtimme.
Utöver ovanstående kategorier så kan även skolor utanför Sundbyberg boka
idrottsanläggningar för idrottsdagar. Skolorna debiteras då 1 000 kronor/dag och
anläggning. Vid bokning av påföljande dagar debiteras 500 kronor/dag, dock max
tre dagar totalt.

Ishall
Sundbybergs stad har en ishall, Tulehallen. Ishallen ligger på Sundbybergs
idrottsplats, i riktning ner mot Lötsjön.

Kostnad för föreningar vid hyra av ishallen
Ishall

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergs-

Sundbybergsförening

förening, prioriterade

vid extra arrangemang

Sundbybergsförening

Övriga föreningar

målgrupper*
Veckorna 36-13

0 kr

300 kr

300 kr

1 200 kr

Övrig tid

600 kr

600 kr

600 kr

1 200 kr

* För målgruppen barn och unga begränsas antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna kostnadsfritt.
För barn upp till 12 år 2 ggr/v. och för barn och unga 12-20 år tre ggr/v. Därefter kostar det som för kategorin
Sundbybergsförening.

Kostnad för övriga grupper vid hyra av ishallen
Idrottsanläggning

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbyberg stads förvaltning

Sundbyberg stads skolor*

Övriga/privatpersoner

Veckorna 36-13

-

0 kr

1200 kr/h

Övrig tid

-

0 kr

1200 kr/h

Övrig information
Förvaltningen garanterar endast öppet v. 36-13. Förvaltningen bestämmer om det
är möjligt att ha öppet utöver de veckorna.
Skolor inom kommunen kan disponera ishallen kostnadsfritt, men då de planerar
komma i större grupper eller önskar ha idrottsdag måste hallen bokas i förväg.
Lokalerna kan hyras för både hel- och halvtimme.

Simhall
Sundbybergs stads simhall ligger vid Sundbybergs idrottsplats. I simhallen finns
fem bassänger. Av dessa är en bassäng en multibassäng med höj- och sänkbar
botten, det finns även en plaskbassäng och en barnbassäng med sagolandskap.
Simhallen är hbt-certifierad av RFSL vilket innebär att personalen ständigt arbetar
för att bemöta alla besökare på ett respektfullt sätt utifrån ett hbt-perspektiv. I
hallen finns även ett omklädningsrum där besökare ges möjlighet att få byta om
enskilt, för den individ som av olika skäl inte vill byta om tillsammans med andra.
Kostnad för föreningar vid hyra av lokaler i simhallen
Hyresobjekt

Kostnad för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergs-

Sundbybergsförening,

Övriga

Prioriterade

förening*

extra arrangemang?

föreningar

80 kr/tim.

Offert

250 kr/tim.

målgrupper*,**
Banhyra 16,67m

0 kr/tim.

(delad bassäng)
Banhyra 25m,

exkl. inträde
0 kr/tim.

100 kr/tim.

Offert

multibassäng
Banhyra 25m, stora

exkl. inträde
0 kr/tim.

100 kr/tim.

Offert

bassängen
Hela

300 kr/tim.

300 kr/tim.
exkl. inträde

0 kr/tim.

600 kr/tim.

Offert

Offert

0 kr/tim.

800 kr/tim.

Offert

Offert

0 kr/tim.

300 kr/tim.

Offert

800 kr/tim.

multibassängen
Hela stora
bassängen
Undervisningsbassäng

exkl. inträde

6x17m
Delad multibassäng

0 kr/tim.

480 kr/tim.

Offert

16,67x12m
Delad multibassäng

exkl. inträde
0 kr/tim.

300 kr/tim.

Offert

7,5x12m
Simhallen

1 200 kr/tim.

800 kr/tim.
exkl. inträde

-

10 000 kr/5 000 kr

10 000 kr/5 000 kr

Offert

heldag/halvdag

* Gäller bara Sundbybergsföreningar med verksamhet för de prioriterade målgrupperna som har simträning
som huvudträning. Andra föreningar betalar samma taxa som kategorin övriga föreningar.
** För målgruppen barn och unga begränsas antalet gånger som en förening kan hyra lokalerna
kostnadsfritt. För barn upp till 12 år 2 ggr/v. och för barn och unga 12-20 år tre ggr/v. Därefter kostar det
som för kategorin Sundbybergsförening.

Kostnad för övriga grupper att hyra lokaler i simhallen
Hyresobjekt

Kostnad för de olika kategorierna
Sundbybergs stads

Sundbyberg stads

Övriga/privatpersoner

förvaltning

skolor

Banhyra 16,67m (delad bassäng)

0 kr/tim.

0 kr/tim.

250 kr/tim. exkl. inträde

Banhyra 25m, multibassäng

0 kr/tim.

0 kr/tim.

300 kr/tim. exkl. inträde

Banhyra 25m, stora bassängen

0 kr/tim.

0 kr/tim.

300 kr/tim. exkl. inträde

Hela multibassängen

0 kr/tim.

0 kr/tim.

Offert

Hela stora bassängen

0 kr/tim.

0 kr/tim.

Offert

Undervisningsbassäng, 6x17m

0 kr/tim.

0 kr/tim.

800 kr/tim. exkl. inträde

Delad multibassäng 16,67x12m

0 kr/tim.

0 kr/tim.

1 200 kr/tim. exkl. inträde

Delad multibassäng 7,5x12m

0 kr/tim.

0 kr/tim.

800 kr/tim. exkl. inträde

Simhallen heldag/halvdag

0 kr

0 kr

Offert

Övrig information
Simhallen har i uppdrag att bedriva simskola för alla elever som går i Sundbybergs
kommuns skolor. För elever i årskurs två är detta kostnadsfritt under hela läsåret.
Simskola bedrivs även för de elever i årskurs tre och uppåt som inte har uppnått
målen för simkunnighet. Kostnaden för skolorna i Sundbyberg är då 600 kronor per
lektion.
Skolelever från och med årskurs tre kan även komma till simhallen för skolbad med
sin idrottslärare, detta är då kostnadsfritt. Detsamma gäller rörande bad för
förskolor, familjedaghem och fritidsverksamheters lovaktiviteter. I dessa fall ska
bana/banor bokas minst en vecka i förväg.
Även skolor i andra kommuner kan, i mån av plats, boka banor i simhallen. De
behöver inte betala någon banhyra utan betalar endast inträde till simhallen.1

1 Mer

information om bestämmelser om skolbad finns i taxor och riktlinjer för skolbad
(KFN-0185/2015).

Danssalar
Sundbybergs stad erbjuder flera bokningsbara danssalar på Kulturcentrum och i
Allaktivitetshuset. Antalet dansare som ryms i respektive rum kan variera något
beroende på vilken dansform som det gäller.
På Kulturcentrum finns det två stycken danssalar:



Danssal 1: Plats för 15 dansare. Salen har trägolv och det finns cd-spelare
med möjlighet att koppla in en Ipod.
Danssal 2: Plats för 15 dansare. Salen har en dansmatta och det finns cdspelare med möjlighet att koppla in en Ipod.

I Allaktivitetshuset finns det mobila speglar, dansmattor samt transportabel
ljudanläggning som kan flyttas till olika lokaler i huset. Lokalerna som går att
använda för dans är:





Biografen: Plats för cirka 70 personer som dansar.
Vernissagen & Konferensen: Plats för cirka 20 personer som dansar.
Festvåningen: Plats för cirka 10 personer som dansar, lokalen har lågt i
tak.
Teatern: Plats för cirka 50 personer som dansar.

Kostnad för föreningar vid hyra av danssalar
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergsförening

Övriga föreningar

prioriterade målgrupper
Danssal 1

0 kr

150 kr

400 kr

Danssal 2

0 kr

150 kr

400 kr

Biografen

0 kr

200 kr

400 kr

Festvåningen

0 kr

200 kr

400 kr

Vernissagen

0 kr

100 kr

200 kr

Konferensen

0 kr

50 kr

100 kr

Teatern

0 kr

200 kr

400 kr

Kostnad för övriga grupper vid hyra av danssalar
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergs stads

Sundbybergs stads skolor

Övriga/privatpersoner

förvaltning
Danssal 1

100 kr

100 kr

400 kr

Danssal 2

100 kr

100 kr

400 kr

Biografen

400 kr

400 kr

600 kr*

Festvåningen

400 kr

400 kr

600 kr*

Vernissagen

200 kr

200 kr

300 kr*

Konferensen

100 kr

100 kr

150 kr*

Teatern

400 kr

400 kr

650 kr*

*Går inte att hyra av privatpersoner

Lokaler för möten och evenemang
Staden erbjuder flera lokaler som kan bokas för olika former av konferenser, möten,
evenemang och konserter. I flera av lokalerna tillkommer extra avgifter vid
användande av teknik.

Lokaler för möten och evenemang
Kulturcentrum:






Konferensrum: Konferensrum, max 50 personer (inklusive smartboard
med dvd- och cd-spelare).
Konsertsal: Konsert- och konferensrum, max 102 personer (det finns
möjlighet till teknik: ljud-, ljus- och AV-utrustning).
Teatersal: Teater- och konferensrum, max 90 personer (det finns
möjlighet till teknik: ljud-, ljus- och AV-utrustning).
Orkestersal: Rum för max 50 personer. I priset ingår grunduppsättning av
instrument (det finns möjlighet till teknik: PA-anläggning).
Replokal: Replokalen kan bokas av privatpersoner upp till 25 år via
verksamheten Aggregat. Lokalen hyrs ut månadsvis och den som hyr kan
använda lokalen en gång i veckan.

Hallonbergens bibliotek:


Lennart: Konferensrum, max 30 personer (inklusive smartboard och
dator).

Signalfabrikens bibliotek:




Programhörnan: Konferens- och evenemangsrum, max 80 personer
(inklusive dator, projektor och ljudanläggning).
Verkstan: Konferensrum, max 40 personer (inklusive dator och projektor).
Lise: Samtalsrum, max 15 personer.

Simhallen:


Konferensrum: Lokal på cirka 30 kvadratmeter, med sittplatser för max
20 personer. Lokalen är utrustad med en datakanon.

Allaktivitetshuset:



Konferensen: mötesrum för upp till 20 personer. Smartboard, whiteboard
och ljudanläggning finns att tillgå.
Vernissagen: mötesrum för upp till 30 personer. Lämpar sig bland annat
för konst- och fotoutställningar. Ljudanläggning, projektor och whiteboard
finns att tillgå.







Biografen: en konsert-, teater-, dans-, mötes- och konferenssal för upp till
150 personer. Projektor, ljudanläggning, scen (6 mobila scendelar á 1x2m),
dansmatta, dansspeglar och scenljus finns att tillgå.
Festvåningen: festlokal för upp till 100 personer med fullt utrustat kök
och porslin. Scen (4,5x2m), ljudanläggning och projektor finns att tillgå.
Skapande verkstan: rum för skapande verksamhet för upp till 25
personer. Diverse verktyg för skapande verksamhet finns att tillgå.
Teatern: en konsert-, teater-, mötes- och konferenssal för upp till 100
personer. Ljudanläggning, whiteboard och projektor finns att tillgå.

Kostnad för föreningar vid hyra av lokaler för möten och evenemang
Lokal

Kostnad/timme för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,

Sundbybergsförening

Övriga föreningar

prioriterade målgrupper
Konsertsal

0 kr

300 kr

600 kr

Teatersal

0 kr

300 kr

600 kr

Konferensrum

0 kr

225 kr

450 kr

Lennart

0 kr

175 kr

350 kr

Programhörnan

0 kr

300 kr

600 kr

Verkstan

0 kr

225 kr

450 kr

Lise

0 kr

100 kr

200 kr

Simhallen

0 kr

150 kr

300 kr

Vernissagen

0 kr

100 kr

200 kr

Konferensen

0 kr

50 kr

100 kr

Biografen

0 kr

200 kr

400 kr

Festvåningen

0 kr

200 kr

400 kr

Teatern

0 kr

200 kr

400 kr

Skapande verkstan

0 kr

50 kr

100 kr

Kostnad för övriga grupper vid hyra av lokaler för möten och evenemang
Lokal

Kostnad/tim. för de olika kategorierna
Sundbyberg stad

Sundbybergs stads skolor

Övriga/privatpersoner

förvaltning
Konsertsal

600 kr

300 kr

600 kr

Teatersal

600 kr

300 kr

600 kr

Konferensrum

450 kr

225 kr

450 kr

Lennart

350 kr

175 kr

350 kr

Programhörnan

600 kr

300 kr

600 kr

Verkstan

450 kr

225 kr

450 kr

Lise

200 kr

100 kr

220 kr

Simhallen

300 kr

150 kr

300 kr

Vernissagen

200 kr

200 kr

300 kr*

Konferensen

100 kr

100 kr

150 kr*

Biografen

400 kr

400 kr

600 kr*

Festvåningen

400 kr

400 kr

600 kr*

Teatern

400 kr

400 kr

650 kr*

Skapande verkstan

100 kr

100 kr

150 kr*

*Går inte att hyra av privatpersoner

Övriga lokaler
I detta avsnitt presenteras övriga lokaler som finns inom kultur- och
fritidsnämnden.
Allaktivitetshuset:




Kontorsplats: i huset finns totalt 10 platser och i kontorshyran ingår
möbler, låsbart skåp, skrivare/scanner samt tillgång till samtalsrum och
kök.
Caféet: Det finns möjlighet att hyra en cafélokal i anslutning till diverse
arrangemang i de fall de sker utanför caféets öppettider. Caféet har porslin
för upp till 150 personer men inga matlagningsmöjligheter.

Gräddö barnkoloni, Norrtälje skärgård:


Nabbokulla: När det inte pågår kolloverksamhet kan huset Nabbokulla
som ingår i Gräddö kollogård hyras ut. Detta är möjligt cirka två månader
innan och två månader efter sommarkolloverksamheten. I Nabbokulla finns
det 40 sovplatser och ett stormatskök med full köksutrustning.

Lokaler i, och i anslutning till, fritidsgårdar:




Fritidens lokaler
Aktivitetshuset Hundra74:an
Ängskolans aula

Tornparkens scen:


Tornparkens scen: Tornparkens scen är en liten utomhusscen med tak
belägen i centrala Sundbyberg. Scenen kan bokas med eller utan el.

Kostnad för hyra av föreningar vid hyra av övriga lokaler
Lokal

Kostnad för de olika kategorierna
Sundbybergsförening,
prioriterade
målgrupper

Sundbybergsförening

Övriga föreningar

Caféet

400 kr/tillfälle

500 kr/tillfälle

600 kr/tillfälle

Kontorsplats

500 kr/månad

750 kr/månad

1 000 kr/månad

Gräddö barnkoloni (grupper upp
till 20 personer)

1 000 kr/dygn

1 000 kr/dygn

-

Gräddö barnkoloni (grupper med
mer än 20 personer)

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

-

Fritidsgården Fritiden

0 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

-

Aktivitetshuset Hundra74:an

0 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

-

Ängskolans aula

-

-

-

Scenen i Tornparken, utan
tillgång till el

0 kr/tillfälle

0 kr/tillfälle

200 kr/tillfälle

Scenen i Tornparken, med
tillgång till el

200 kr/tillfälle

300 kr/tillfälle

600 kr/tillfälle

Kostnad för övriga grupper vid hyra av övriga lokaler
Lokal

Kostnad för de olika kategorierna
Sundbybergs stads
förvaltning

Sundbybergs stads

Övriga/privatpersoner

skolor
Caféet

600 kr/tillfälle

600 kr/tillfälle

700 kr/tillfälle*

Kontorsplats

-

-

-

Gräddö barnkoloni (grupper
upp till 20 personer)

1 000 kr/dygn

1 000 kr/dygn

-

Gräddö barnkoloni (grupper
med mer än 20 personer)

1 500 kr/dygn

1 500 kr/dygn

-

Fritidsgården Fritiden

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

500 kr/tillfälle**

Aktivitetshuset Hundra74:an

800 kr/tillfälle

800 kr/tillfälle

500 kr/tillfälle**

Ängskolans aula

100 kr/timme

100 kr/timme

-

Scenen i Tornparken, utan
tillgång till el

0 kr/tillfälle

0 kr/tillfälle

200 kr/tillfälle

Scenen i Tornparken, med
tillgång till el

300 kr/tillfälle

300 kr/tillfälle

600 kr/tillfälle

*Kan inte hyras av privatpersoner
**Kan endast hyras av privatpersoner

