
Priser för bokningar av kommunens utrymmen från och med 1.8.2022 

 I priserna ingår 10% moms för idrottsaktiviteter och 24% moms för övrig verksamhet. 
 Juniorpriser gäller för juniorlag och för grupper där majoriteten av deltagarna är 

under18 år. 
 

Idrottshallen  

Stora salen 1h inom kommunen 1h utom kommunen 
1/3 10 euro  20 euro  
2/3 20 euro  40 euro  
3/3 30 euro  60 euro  
 

Konditionssalen 
Engångsavgift  5 euro 
Halvår  50 euro 
Helår  90 euro  
Grupper  40 euro/h  
Klätterväggen   10 euro/h, 5 euro engångsavgift  
Löpbana  10 euro/h, 5 euro engångsavgift  
Omklädningsrum 5 euro per bokning  
Hela idrottshallen  250 euro/dag för kommuninvånare       350 euro/dag för utomstående  
 

Idrottsplaner 

Föreningar i kommunen faktureras årligen med en årsavgift baserat på antalet licensierade idrottare. 
Genom årsavgiften får föreningar i kommunen använda fritt alla idrottsplaner och fotbollsplaner 
förutom Kronoby konstgräsplan som faktureras skilt. 
 
Priser för bokning av fotbollsplaner för utomstående: 
 
  Hela planen/h  Halva planen/h   
Heimsjöplan  40 euro  20 euro 
Forsbacka plan  40 euro  20 euro 
Nedervetil sportplan 40 euro  20 euro 
IK Myrans   40 euro  20 euro 
Centralplan  40 euro  20 euro 
Hopsala plan  40 euro  20 euro 
Löpbanor utomhus 20 euro  10 euro 

Priser för bokningar av Kronoby konstgräsplan 

Vuxna inom kommunen 50€/ timme (25€ halva plan) 
Juniorer inom kommunen 40€/ timme (20€ halva plan) 
  
Vuxna från annan kommun 100€/ timme (50€ halva plan) 
Juniorer från annan kommun 80€/ timme (40€ halva plan) 
 



Kommungården  Fullmäktige salen Mötesrum 

Privatpersoner och föreningar  0 euro  0 euro 
Kommersiell verksamhet ≤ 6h 70 euro  30 euro  
 
Kommersiella bokningar över 6 timmar enligt överenskommelse, kontakta tekniska avdelningen. 
 

Skolor   Gymnastiksal Klassrum Lilla köket 

Privatpersoner och föreningar inom 
kommunen under 18 år  0 euro 0 euro 0 euro 
Privatpersoner och föreningar inom  
kommunen över 18 år ≤ 6 h  10 euro/h 5 euro/h 10 euro/h 
Utomstående ≤ 6 h  20 euro/h 20 euro/h 20 euro/h 
Kommersiell verksamhet ≤ 6 h 150 euro 30 euro 40 euro 
 
Bokningar över 6 timmar enligt överenskommelse, kontakta tekniska avdelningen. 
 

Samlingshuset  Festsalen   Vestibulen Serveringsrummet 

Privatpersoner och föreningar 25 euro 25 euro 25 euro  
inom kommunen ≤ 8h 
Privatpersoner och föreningar 50 euro 50 euro 50 euro 
utanför kommunen ≤ 8h 
Kommersiell verksamhet ≤ 8h  50 euro 50 euro 50 euro 
Helgbokning (fredag kl. 17- söndag kl. 17) 400 euro ingår ingår 
Heldagshyra (8-12 h)  100 euro 100 euro 100 euro 
 

Vita bordsdukar faktureras skilt enligt användning 5 euro per duk. Ifall möblemangen (t.ex. bord och 
stolar) flyttas t.ex. för fest bör dessa flyttas tillbaka efteråt. Närmare städinstruktioner hänger på 
väggen i Samlingshusets kök. Ifall Samlingshuset efter bokningens slut inte är städad enligt 
instruktionerna faktureras den som bokat enligt timtaxa för städning. Vaktmästarens tjänster för t.ex. 
framplockande och bortplockande av stolar faktureras enligt timtaxa.  

 

Gamla Terinit  Jumppasal 

Kommuninvånare  10 euro/gång 
Utomstående   20 euro/gång 
    
  

Gamla mejeriets mötesrum 

Gratis för föreningar inom kommunen. 


