
 

TAXOR VID SÄVSJÖ KOMMUNS 
FRITIDSANLÄGGNINGAR 

Gäller från och med den 1/1 2017 

 
Allmänna bestämmelser vid hyra av lokaler och anläggningar 

 

Säsongsbokning av inomhusanläggningarna 
kan göras för perioden 17/8 – 30/4. Övriga 
delar av året går det också bra att boka, men 
en koncentration av bokningarna kommer dock 
att ske till ett mindre antal hallar. Under 
skolornas juluppehåll är gymnastiksalarna i 
Sävsjö stängda för uthyrning.  
 
Uppsägning av säsongsbokade tider måste 
ske minst en månad i förväg. Ingen avbokning 
av enstaka tider kan göras vid schema-
bokningar.  
 
Berättigade att bryta bokning under mån-dag-
fredag är endast arrangemang av speciell typ, 
som t.ex. större allmänna arrangemang, 
idrottsarrangemang som av riksförbund etc. är 
fastställt till viss tid. Under lördag-söndag bryter 
alltid arrangemang normala träningstider. 
Föreningar äger, efter kultur- och 
fritidsförvaltningens godkännande, rätt att 
inbördes träffa uppgörelse om byte av tider för 
arrangemang och träning.  
 
Med ”bidragsberättigade föreningar” menas 
de föreningar som enligt kultur- och fri-
tidsnämndens bidragsnormer erhåller 
kommunalt lokalt aktivitetsstöd. 
 

OBS !  
För alla uthyrningar gäller att den som hyr 
lokalen/anläggningen alltid måste grovstäda 
(t.ex. plocka upp skräp, stänga duschkranar, 
ställa tillbaka lånad utrustning på anvisad plats) 
efter sin egen verksamhet. Vid publika matcher 
ska arrangören även svara för städning av 
läktare.  
 
I samband med arrangemang ska arrangören 
själv svara för allt förberedelse- samt åter-
ställandearbete. Arrangören ska även grov-
städa lokalerna direkt efter arrangemanget.  

1 träningstimme i Sporthallar, Gymnastik-salar, 
fotbollsplaner = 55 minuter.  
 
1 träningstimme i Ishall = 50 minuter  
 
För tider utöver ordinarie öppethållande ersätter 
hyresgästen kultur- och fritidsförvaltningens 
extra kostnader för uthyrningen.  
 
Hyresgäster bosatta eller verksamma utanför 
Sävsjö kommun erlägger för normal tränings-
verksamhet dubbel avgift. För Sävsjö Ishall och 
konstgräsplanen tredubblas avgiften.  
 
Läger och andra arrangemang = särskild 
bedömning.  
 
Lokalbidrag kan inte sökas för hyreskostnader i 
dessa redan subventionerade loka-
ler/anläggningar.  

 

På Interbook kan ni söka efter lediga tider i 
kommunens olika fritidsanläggningar och också 
skicka en bokningsförfrågan direkt från 
Interbook. Gå in på Sävsjö kommuns hemsida 
www.savsjo.se och klicka dig vidare till 
Kultur&Fritid och Boka fritidsanläggning.  
 
Alla föreningar som bokar anläggningar har 
erhållit en egen inloggning på Interbook.  
På Interbook når ni också en föreningsförteck-
ning. Vi länkar där vidare till era egna hemsidor 
om ni önskar det. Dessutom kan ni där hämta 
en del blanketter.  

 

Sävsjö kommun Kultur- och 
fritidförvaltningen  
Postadress: 576 80 Sävsjö  
Besöksadress: Djurgårdsgatan, Sävsjö  
Telefon: 0382-152 16  
Epost: kultur-fritid@savsjo.se 

  



Taxor idrottsanläggningar 

i Sävsjö kommun 2017 

Hyra/tim. 

Bidragsberättigade 

föreningars 

ungdomsverksamhet 

t.o.m.19 år 

Hyra/tim. 

Bidragsberättigade 

föreningars 

seniorverksamhet 

Hyra/tim. 

Övrig verksamhet i 

kommunen 

övriga föreningar, 

privata, företag 

 

Normal träningsverksamhet 
 

Sporthallar, hel hall 55:- 155:- 220:- 

Sporthallar, halv hall 45:- 110:- 155:- 

Gymnastiksal 45:- 110:- 155:- 

Ishall  55:- 155:- 255:- 

Konstgräs, hel plan  55:- 155:- 350:- 

Konstgräs, halv plan  45:- 110:- 250:- 

Gräsplan, hel plan  55:- 155:- 220:- 

Gräsplan, halv plan  45:- 110:- 155:- 

Friidrott  55:- 155:- 220:- 

Mindre fotbollsplan samt 

grusplan 

45:- 110:- 155:- 

 

Matcher, idrottsevenemang 
  

Sporthall i högsta divisionen   410:-  

Sporthall match/tävling 65:- 220:- 320:- 

Gymnastiksalar match/tävling 55:- 155:- 210:- 

Ishall  65:- 220:- 375:- 

Konstgräs, hel plan 65:- 220:- 450:- 

Konstgräs, halv plan  55:- 155:- 350:- 

Gräsplan, hel plan  65:- 220:- 320:- 

Gräsplan, halv plan  55:- 155:- 220:- 

 
Övriga idrottsarrangemang 

 

Idrottsarrangemang ungdom  

(Lokal idrottsförening är medarrangör till förbund eller liknande)  

190:- 

 


