
STORUMANS KOMMUN
Fritids-, kultur och utbildningsnämnden

Taxor och avgifter 2020

Utdrag/avskrift ur betygskatalog se KS-taxa

Utskrift av journal från elevhälsan till försäkringsbolag (porto tillkommer) 400 kr

Simhall
Terminskort (momsfritt, med reservation för ändring av öppettider t.ex. vid skollov)
Vuxna 500 kr/termin
Familj 1 200 kr/termin
Barn/ungdom (3 -18 år samt kommunens gymnasieelever som är över 18 år) 250 kr/termin
Tremånaderskort 400 kr

Badavgift (momsfritt)
Vuxna (kommunbor) 40 kr/bad
Vuxna (icke kommunbor) 60 kr/bad
Vuxna 10 kort kommunbor 350 kr
Barn/ungdom (3 - 18 år samt kommunens gymnasieelever som är över 18 år) 20 kr/bad
Barn/ungdom (3 - 18 år) (icke kommunbor) 40 kr/bad
Barn/ungdom 10 kort 175 kr

Uthyrning
Badkläder (handduk ingår) 25 kr

Taxa vid uthyrning (momsfritt)
Hyra simhall (ej under öppettider) 440 kr/tim
Hyra simhall (ej under öppettider), minst tio tillfällen i följd under en 
sammanhängande period 220 kr/tim
Hyra terapibassäng (under öppettider) 220 kr/tim
Hyra motionsbassäng (under öppettider) 220 kr/tim

Andra avgifter (inkl moms)
Badblöja 10 kr
Hänglås 20 kr
Solarium 20 kr/6 min
Hälsocabin 60 kr/20 min
Hälsocabin (badkort/biljett eller är medlem i någon förening som är förknippad med 
reumatiska besvär) 20 kr/20 min
"Bastu Extrem" (minst fem personer, max tio personer) 250 kr/person



Bowling
En serie
Barn/ungdomar (under 20 år) 20 kr
Vuxna 50 kr
Pensionärer 30 kr

En bana/timme
Barn/ungdomar (under 20 år) 110 kr
Vuxna, företag 170 kr
Pensionärer 130 kr
Föreningar 90 kr
Skolor 90 kr
Barnkalas 110 kr

Hel hall/timme Dagtid Kvällstid
Barn/ungdomar (under 20 år) 400 kr 440 kr
Vuxna, företag 620 kr 680 kr
Pensionärer 470 kr 520 kr
Föreningar 320 kr 360 kr
Skolor 320 kr 320 kr
Barnkalas 400 kr 400 kr

Hyra av speciallokaler inkl utrustning
Specialsalar (hemkunskap, bild, trä- och textilslöjd, aulan)

Föreningar och organisationer
70 kr/tim              

max 375 kr/dag

Privata/företag
130 kr/tim          

max 700 kr/dag
Skolsalar/skolmatsalar - föreningar 40 kr/tim
Skollokaler för övernattning - föreningar 25 kr/person/natt
Skollokaler för övernattning - privata/företag 95 kr/person/natt
Idrottshallar och armbrytningslokal - föreningar 40 kr/tim
Idrottshallar och armbrytningslokal - privata/företag 120 kr/tim

Gymmet i Tärnaby
Veckotagg 100 kr
Månadstagg 300 kr
Årstagg 1 500 kr


