Taxor & avgifter (idrottsanläggningar) från 1 januari 2016
Barn &
Anläggning

Solnaförening

ungdom

Extern taxa

taxa

taxa
A-tid

B-tid

A-tid

B-tid

Hallar/gymnastiksalar pris/tim
Bollhall/Stor gymnastiksal (matcher = timtaxa)
Liten gymnastiksal
Skola, friskola, förskola, fritidsanläggningar

30
15

335
215

255
165
172

515
310

380
220

Isar pris/tim
Ishall (matcher = timtaxa)
Uterink (matcher = timtaxa)
Bandyplan (matcher = timtaxa)
Skoltaxa inkl friskola

30
15
30

820
410
820

615
310
615
172

1650
825
1650

1240
620
1240

Friidrott pris/tim
Bergshamra IP Friidrott
Skoltaxa inkl friskola

20

185

140
172

515

385

30
15

615
310
Avtal
615
12350
160
80

460
230
Avtal
460
12350
120
60
172

1030
515
Avtal
1030
12350
360
180

775
390
Avtal
775
12350
270
135

B-tid
B-tid

875
440
Avtal
875
12350

670
335
Avtal
670
12350

1240
620
Avtal
1240
12350

930
465
Avtal
930
12350

450

620

465

825

620

175

175

175

175

175

Avtal

Avtal

Avtal

Avtal

Avtal

seniortaxa

seniortaxa

extern taxa

extern taxa

100
extern taxa

100
extern taxa

100
extern taxa

100
extern taxa

Sommarfotboll V15 – V44 pris/tim (Skip=Skytteholm)
Konstgräs 11-manna & Amer. fotboll träning/match
Konstgräs 7-manna träning/match
SKIP A Superettan/Allsvenskan match
SKIP A Seniorlag match****
Särskild matchtaxa*
Grusplan 11-manna träning/match
Grusplan 7-manna
Solnaskola (inkl friskola) 11-manna konstgräs
Solnaskola (inkl friskola) 7 manna = ½ priset
Vinterfotboll V 45 – V 14 pris/tim (Skip=Skytteholm)
Skip A, B, C träning/match
Skip D träning***
Skip A match Superettan/Allsvenskan
SKIP A Seniorlag match****
Särskild matchtaxa*
Solnaskola (inkl friskola) SKIP-A, B, C eller D.
Taxa motsvarande Solna förening B-tid
Vinterhållen grusplan 11-manna** (Träning)

15
10

Turneringstaxa barn och ungdom
Konstgräs 11-manna/Stor gymnastiksal/
ishall/bandyplan, heldag/halvdag
Konstgräs 7-manna/Liten gymnastiksal/Uterink/
Grus 11-manna, heldag/halvdag
Uppvärmt konstgräs under vintersäsong 11-manna, 7-manna

1500 /
750
750 /
375
Avtal

Simhall (Ny taxa ersätter tidigare 0-taxa)
Bantimma (maximalt 90-bantimmar/vecka)

15

Övriga taxor (gäller även skola)
Extra kritad grusplan
Passagekort (självkostnadspris)
Övriga evenemang (företagsturneringar m.m)
Larmavgift (självkostnadspris)
Sen avbokning betalkund
Sen avbokning ungd. Tid
Matchändring
Ej nyttjad tid

100
100
extern taxa

Stängda dagar
Extra matchutrustning
Konf. rum
Ej borttagen innebandysarg/idrottsutrustning

seniortaxa
250
50
500

seniortaxa
250
50
500

seniortaxa
250
50
500

extern taxa
500
100
500

extern taxa
500
100
500

Korpidrott
Korpidrott jämställs med Solnaförenings seniorverksamhet.
Barn och ungdomstaxa
För i Solna verksamma och bidragsberättigade ideella föreningars verksamhet
för barn och ungdomar mellan 7-20 år upplåter kommunen tider till barn och
ungdomstaxa. Dessa tider fördelas efter särskilda fördelningsprinciper.
Seniortaxa
För seniorverksamheten i Solna föreningar med bidragsberättigad barn och
ungdomsverksamhet hyr föreningen tider till seniortaxa.
Privatkund
Som privatkund räknas:
- Solnaföreningar som ej är bidragsberättigade
- Ej Solnaföreningar
- Privatpersoner och företag
- Ej Solnaskolor (inkl friskolor)
A-tid
Som A-tid räknas vardagar 16.00 – 21.00 samt lördag och söndag.
B-tid
Som B-tid räknas vardagar 21.00 – 16.00.
Betalningsvillkor
Om inget annat avtalats sker fakturering efter nyttjad tid med förfallodag 30
dagar efter fakturadatum. Förfallodatum framgår av fakturan och anges med
villkoret Oss tillhanda senast åå-mm-dd.
Betalningspåminnelse
Avgift för skriftlig betalningspåminnelse tas ut av staden efter avtal i enlighet
med gällande lag och förordning (för närvarande 60 kronor).
Inkassokrav
Vid utebliven betalning skickas inkassokrav enligt inkassolagen.
Kostnadsersättning enligt gällande lag och förordning debiteras (för närvarande
180 kronor).
Dröjsmålsränta
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta från förfallodagen enligt

räntelagen (referensränta + 8 %) tills full betalning sker.
För dröjsmålsräntefakturor är förfallodagen 20 dagar efter fakturadatum.
Förfallodatum framgår av dröjsmålsräntefakturan och anges med villkoret Oss
till-handa senast åå-mm-dd.
Ändring av villkor
Dessa villkor gäller tills vidare om inget annat avtalas eller ändring i lag sker.
Meddelande om förändringar sker genom information på stadens hemsida eller
på annat sätt, t.ex. information på räkning.
Solnahallen
Solnahallen ägs av Solna stad men driften av hallen utförs av Sporthallen i
Solna AB. Sporthallar och friidrottshall bokas direkt av hallbolaget tfn 514 200
50.
Bergshamra IP
Bergshamra IP ägs av Solna stad men driften av anläggningen utförs av
Bergshamra Sportcenter AB.
Vasalundshallen, Huvudsta- och Svedenbadet
Vasalundshallen, Huvudstabadet och Svedenbadet ägs av Solna stad men
driften av baden utförs av Medley AB. För bokning av tider samt gällande
badpriser kontakta Medley AB på tfn 08-83 82 20.
SKIP A Seniorlag match
**** SKIP A prioriteras för matcher som administreras av SVFF/nationella
serier. Priset för matcher är plankostnad + taxan ”extra matchutrustning” 250
kr/h.
Särskild matchtaxa på Skip A
*Matcher som inte ingår i det normala seriespelet och när det finns en
förväntan om mer än 500 åskådare.
Extra kostnader
Extra kostnader debiteras till självkostnadspris (flytt av mål mellan olika planer,
inhyrning av extra utrustning, förstärkt bemanning m.m).
Om bokning inom försäsong/icke-säsong medför extra kostnader för personal
och/eller städning, tillkommer även denna kostnad till ovan angiven taxa.
Vinterhållen plan
**För närvarande ordnas inte vinterhållna grus-/konstgräsplaner i Solna.
Vinterhållen plan hålls spelbar genom att plogas och/eller harvas i den mån
väder och tillgängliga resurser tillåter detta.
Vinterhållen konstgräs/grusplan betraktas som B-tid.
*** SKIP-D har samma värmeaggregat som SKIP-B. Förvaltningen prioriterar
därför i normalfallet SKIP-B före SKIP-D med tillförsel av värme.

Justering av taxor
Varje sista juni kan taxorna komma att justeras efter föregående års (jan-dec)
KPI eller genom politiska beslut.
Sen avbokning
Avbokning för enstaka bokningar som görs senare än 14 dagar före match eller
träningstillfälle och som förvaltningen ej kunnat hyra ut till annan betalkund
debiteras full taxa. För enstaka bokningar till barn och ungdomstaxade tider
som avbokas senare än 14 dagar före match eller träningstillfälle och som
förvaltningen ej kunnat sälja till betalkund utgår en enhetstaxa om 100 kr.
Schemabokningar (som gäller en hel termin) kan ej avbokas för enskilda
tillfällen.
Matchändring
Varje matchändring som föreningen vill göra efter att förbundet lagt
spelprogrammet för respektive serie.
Ej nyttjad tid
Förening eller privatkund som bokat eller tilldelats en schema- eller enstaka
bokning som ej nyttjas skall betala motsvarande taxa för privatkund.
Extra öppning
Alla (nästan) gymnastiksalar är försedda med ett beröringsfritt passagesystem
som är kopplat till bokningssystemet. Som en extra säkerhet i händelse av fel i
systemet är vaktmästarna på idrottsplatserna utrustade med passagekort och
nycklar. Normalt kan en kund komma till idrottsplatsen och låna ett tillfälligt
kort (ej nyckel) för att komma in.
Är vaktmästaröppningen påkallad på grund av fel i systemet eller ett
felprogrammerat passagekort utgår ingen avgift.
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