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Villkor och avgifter som gäller nyttjande av kommunala lokaler
och anläggningar som bokas via kommuns lokala bokningssystem från och med 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31.
Kommunen erbjuder föreningar och andra att till subventionerad avgift,
hyra vissa lokaler och anläggningar ägda av Malå kommun. Lokaler och
anläggningar är i första hand avsedda för föreningslivets verksamheter.
Vid fördelning av tider i kommunens lokaler och anläggningar prioriteras
barn- och ungdomsverksamheter samt verksamheter som bidrar till ett
jämställt fritidsutbud och bryter traditionella könsmönster inom
föreningslivet.
Allmänna villkor
1. Den verksamhet som skall bedrivas i, av kommunen uthyrd
lokal/anläggning, får inte strida mot gällande lagar och förordningar
och skall bedrivas på demokratisk grund.
2. Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga
myndighets tillstånd för sin verksamhet.
3. Ansvarig person skall finnas närvarande under hyrestiden.
4. Försäljning av alkohol får ske om serveringstillstånd finns.
5. Lokalen/anläggningen skall städas av den som nyttjar den. Om
städningen ej utförts debiteras nyttjaren extra städkostnad om 400
kr/timmen. Vid ommöblering eller om redskap har använts skall dessa
återställas. Städrutiner finns vid varje anläggning.
6. Inventarier hyrs ej ut för nyttjande utanför respektive lokal.
7. Skadegörelse som uppkommer i lokalen eller på inventarier ersätts av
hyresgästen. Skadan meddelas Malå kommun, felanmälan omgående.
8. Malå kommunkoncern förbehåller sig rätten att disponera
lokalen/anläggningen, (på bokad tid) till annat ändamål. Underrättelse
om detta ska utgå snarast möjlig.
9. Om larm utlöses av oförsiktighet kommer en debitering att ske med
500 kr. Dessutom kan eventuell utryckningskostnad tillkomma.
Larm utlöses om man befinner sig i lokalen efter stängning eller i
särskild larmad lokal.
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10. För nuddis/nycklar som tappas bort av hyresgästen och behöver
ersättas så blir hyresgästen betalningsskyldig.
11. Lokalerna ska vara tobaksfria i enlighet med Lag (2018:2088) om

tobak och liknande produkter.

12. Det åligger hyresgästen att följa lokalens skyddsföreskrifter, samt att
det inte vistas fler personer än vad brandmyndigheten tillåter i
lokalen/anläggningen och att alla nödutgångar inte är blockerade eller
låsta.
13. Vid avbokning senare 24 timmar innan bokad tid, så debiteras full hyra
för bokad tid.
14. Uthyraren får neka förening eller person att hyra lokal/anläggning om
villkoren inte efterlevs.
15. Hyra/dag är normalt 07:00-16:00, men kan tillämpas även för annan
tidsförläggning/8 timmars förhydning. Max 7 timmar/dag/objekt
debiteras. För verksamhet pågående under flera sammanhängande
dagar debiteras dagshyra som dygnshyra.
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Avgifter för hyra av lokal-/anläggningar
från och med 2022-01-01 t.o.m. 2022-12-31

_______

Alla priserna är inklusive moms.
Ishall
Allmänhetens åkning med eller utan puck

Gratis

Träning, friåkning etc.
för lag/förening inom Malå kommun*

197 kr/tim

Träning, friåkning etc.
för lag/förening inom Malå kommun*

1 310 kr/dag

Träning, friåkning etc.
för övriga hyrestagare

383 kr/tim

Träning, friåkning etc.
för övriga hyrestagare

2 687 kr/dag

Matchhyra för lag/förening från Malå kommun

667 kr/match

Matchhyra för lag/förening från annan kommun

1310 kr/match

Sporthall
Förening i Malå kommun*

197 kr/tim

Förening i Malå kommun*

1 344 kr/dag

Företag eller annan förening

250 kr/tim

Företag eller annan förening

1 770 kr/dag

Fotbollsplan Tjamstavallen (konstgräs)
Förening i Malå kommun*

207 kr/tim

Förening i Malå kommun*

1 430 kr/dag

Företag eller annan förening

480 kr/tim

Företag eller annan förening

3 060 kr/dag

Matchhyra för lag inom Malå kommun

480 kr/match

Matchhyra för övriga lag alt. företag

960 kr/match
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Ishallens omklädningsrum kan nyttjas vid match.
Konstgräsplanen uthyres ej för annan aktivitet
än idrottsutövning. Djur får ej förekomma på
planen.
Ridhuskort/Ridbanekort
•

Enskild

•

Enskild

1 200 kr/år

•

Familj

600 kr/termin
+ 120 familjemedlem##

•

Engångskort

120 kr/tillfälle

•

Hyra ridhus/ridbana enskilt bruk###

360 kr/tim

•

Hyr ridhus/ridbana enskilt bruk###

•

Hundträning enskild

600 kr/termin#

1 310 kr/dag
600 Kr/termin#

# Vårtermin 1/1 – 30/6, Hösttermin 1/7 – 31/12
## medlem i familj ska vara folkbokförd på samma adress
### gäller även föreningar och företag
Forum
Biovisning/föreställning ex. teater

600 kr/tillfälle

Scengolv för träning, dans, teater el motsv.

100 kr/tim

Foajén, föreningar inom Malå kommun*

120 kr/dag

Konferens

186 kr/tim

Konferens, heldag

1 267 kr/dag

Kommersiell verksamhet, försäljning **

240 kr/tim

Kommersiell verksamhet, försäljning**

1 793 kr/dag

Kulturskolan
Musikrum/Kulturbryggan

avgiftsfri
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Städning
All städning ombesörjes av hyresgästen. Om städningen ej är till
belåtenhet så debiterar kommunen 400 kr/timmen för efterstäd. Om
städfirma måste anlitas så debiterar entreprenören städkostnad direkt till
hyresgästen.
Vänligen observera att dukning generellt inte ingår i grundpriset.
All dukning, fram-, bortplockning och städning ombesörjes av hyresgästen
utifrån anvisningar och inom den av hyresgästen bokade tiden.
*) Gäller även kommunens egna verksamheter och privata förhyrare från
kommunen.
* *) Kommersiell syftar i första hand på verksamhet som omsätter pengar
och bedrivs i vinstsyfte under yrkesmässiga former. Även verksamhet som
bedrivs ideellt eller till självkostnadskan anses kommersiell om den
konkurrerar med annan liknande verksamhet som bedrivs i vinstsyfte.
-----
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