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Inomhus 
 A B 

Sporthallar, bordtennis-, skytte-, tyngd- 
lyftnings-, friidrotts- och styrketränings- 

hallar, beachvolleyhall 

72:-/timme 155:-/timme 

Gymnastiksalar, halv sporthall, danslokal 
Ållebergsgymnasiet, 1 beachvolleybana 

50:-/timme 117:-/timme 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 

 

 A B C  

Odenrinken 72:-/timme 155:-/timme 230:-/timme 
 

 

Odenrinken 

Arrangemang/mässa utanför issäsong 
Eventuell kostnad för el, vatten och renhållning kan till- 

komma utöver fast avgift. 

 

2 000:-/dag 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen 

Kategori B 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen.  

Kategori C 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner i kommunen. Föreningar, 

företag och privatpersoner utanför kommunen. 

 

Arrangemang och match 
Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang för föreningar verksamma 

inom Falköpings kommun, med eller 

utan entré  

Taxa för timtid, 155:-/timme 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang med entré för extern kund 

Minimihyra 3 000:-/3 tim-

mar, tid därutöver gäller 

taxan för timtid 

 

Tid som spärras på grund av att materiel står uppsatt mellan bokade tider 

debiteras. 

Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en av-
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bokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag.  

Vid sammanhängande bokningar för läger och arrangemang som sträcker 

sig mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej 

förläggning).  

Vid avbokning av träning/match senare än tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

Vid avbokning av arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

Utomhus 
 A B 

Fotbollsplaner – naturgräs och grus 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 

Fotbollsplaner - konstgräs 

11 mot 11, 9 mot 9 72:-/timme 155:-/timme 

7 mot 7, 5 mot 5 50:-/timme 117:-/timme 

Friidrott Odenplan 72:-/timme 155:-/timme 

Beachvolleybanor 

Hel anläggning 72:-/timme 155:-/timme 

1 bana 50:-/timme 117:-/timme 

Odenbadet beachplan 72:-/timme 155:-/timme 

 

 

Konstgräsplanerna, beachvolleybanorna utomhus och löparbanorna på 

Odenplan kan användas spontant när respektive anläggning inte är bokad. 

Detta gäller inom tidsramen för anläggningens öppettider och kan då 

användas utan kostnad. 

Kategori A 

Träningstaxa för ungdomsförening i kommunen. 

Kategori B 

Övriga föreningar, företag och privatpersoner. 

Idrottsarrangemang och matcher med eller utan entré för föreningar i 

kommunen. 
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Arrangemang och match 
Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang för föreningar verksamma 

inom Falköpings kommun, med eller 

utan entré.  

Taxa för timtid, 155:-/timme 

Idrottsarrangemang, match och övriga 

arrangemang med entré för extern kund 

Minimihyra 3 000:-/3 timmar, 

tid därutöver gäller taxan för 

timtid 

 

Tid som spärras på grund av att materiel står uppsatt mellan bokade tider 

debiteras. 

Maxpris för träningsläger per dag, vilket motsvarar tio timmar med gällande 

taxa. Vid avbokning av läger senare än 14 dagar före bokad tid tas en av-

bokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

Vid sammanhängande bokningar för läger och arrangemang som sträcker 

sig mer än 3 dagar utgår rabatt från dag 4 och framåt med 20% (gäller ej 

förläggning).  

Vid avbokning av träning/match senare än tre dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50% av ordinarie pris. 

Ordinarie taxa gäller vid avbokning samma dag. 

Vid avbokning av arrangemang senare än fem dagar före bokad tid tas en 

avbokningsavgift ut med 50 % av ordinarie pris. Ordinarie taxa gäller vid 

avbokning samma dag. 

 

Förläggning 
Valhall Odenhallen – säng, madrass, 
täcke och kudde 

100:-/person och dygn 

Hårt underlag 40:-/person och dygn 

 

Omklädning 
Vid separat användning vid arrange- 
mang utan hall 

72:-/omklädningsrum/tillfälle 

Vid separat användning vid träning 72:-/omklädningsrum/tillfälle 
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Bastu 
Vid uthyrning 210:-/tillfälle 

 

Övrig verksamhet på grusplaner 
Cirkus m.m. 

Krav på dessa bokningar är förskottsbetalning 

senast fem dagar före bokat tillfälle. I 6 000:- ingår 

el, vatten och renhållning. 

6 000:-/dag 

Bouletävlingar, bingo m.m. 500:-/dag 

 

Amfiteatern, Plantis 
                        A 

Scen, omklädningsrum.  50 kr/timme för bokningar upp till 

3 timmar.  

Därefter och max 400 kr/ dag.  

I hyran ingår el, scentyger och stolar till scenen.  

Vid bokning av scenen får kunden tillgång till 1 möblerat omklädningsrum 

och 1 rum som kan användas som extra omklädningsrum/förråd.  

All teknisk utrustning bokas och bekostas av kunden.  

Kategori A  

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen, företag, privat-

personer och övriga. 

 

 

Undervisningskök/Skoldisco 
 A B 

Undervisningskök 
Flobyskolan, Kyrkerörsskolan, Gustaf 
Dalénskolan 

275:-/dag 550:-/dag 

Skoldisco (som arrangeras av klass-
föräldrar) 

 400:-/dag 

 

 

Teorisalar och caféer 
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Frejahallen, teorisal och café 

Ållebergsgymnasiet, teorisal 

Odenhallen, café, kiosk  

Motionscentralen, café, kiosk 

Broddetorpsskolan, café, pentry 

Bibliotekets hörsal (endast dagtid) 

Kommunalhuset Floby, fritidslokal-

pentry 

50:-/timme 

 

 

Max 250:-/dag 

117:-/timme  

 

 

 Max 400:-/dag 

 

Samlingslokaler 
  *Broddetorpsskolan, café, pentry,  

    gymnastiksal 

*Mössebergsskolans matsal, pentry 

 

500:-/dag 

 

*Tillställning – 

2 500 :-/helg 

800:-/dag 

 

*Tillställning – 

2 500 :-/helg 

 Kommunalhuset Floby, stora salen 

Ållebergsgymnasiet, matsal  

500:-/dag 800:-/dag 

* Lokal som är uthyrningsbar för sammankomster för större tillställning. 

Till större tillställning räknas t.ex. bröllopsfest, dop, privata tillställningar 

m.m. 

Lokalen kan bokas till som längst klockan 02.00 helg och vid röda dagar då 

det inte är skola dagen efter. I priset ingår alltid slutstäd. 

Samtliga samlingslokaler kan bokas vardagar klockan 17–22, helger och 

röda dagar klockan 8–18. 

Kategori A 

Föreningar och övriga organisationer inom kommunen. 

Kategori B 

Företag, privatpersoner och övriga. 

 

 

 

Övrigt 
Bordtennisbord inklusive räkneverk 250:-/st och dag* 

Barriärer (bordtennis) 25:-/st och dag* 

Högtalare (mindre bärbar anläggning) 375:-/dag* 

PC-kanon portabel 375:-/dag* 

Frisbeegolf-discar 25:-/st och dag* 

Tipskort (bunt om 100 st) 50:-* 



 8 

Passagekort för uthyrning 

Externt 
Internt 

 

125:-* 
50:- 

Vaktmästartjänster som ett led i uthyrningen 323:-/timme 

Särdebiterade vaktmästartjänster (externt) 404:-/timme* 

Vaktmästartjänster internt 365 :-/timme 

Maskinkostnad 

Externt 
Internt 

 

196:-/timme* 

157:-/timme 

* inklusive moms med 25 %. 

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

Inventarier m.m. 
Gradängscen (10 enheter) 180:-/enhet och dygn* 

Bord (bockar och skivor) 25:-/st och dygn* 

* inklusive moms med 25 %.  

Eventuell transport av materiel ordnas av kunden. 

Extra avgift motsvarande den faktiska kostnaden eller kommunens 

självkostnad tas ut då fastighetsjourens/städets tjänster måste 

nyttjas på grund av problem som orsakas av kund. 

Dubbel avgift tas ut för bokade tider som inte nyttjas. 

 

Beslut om nedsättning av taxa eller avgift fattas av kultur- och 

fritidsnämnden. 

 

 

 

 

 


