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1. IDROTTSHALLAR OCH GYMNASTIKSALAR 
 
Pilängshallen, P1, Slättängshallen, 
Bjärehovhallen Borgebyhallen och 
Rutsborgshallen 

Avgifter   
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   100:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 300:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          500:-/timme 
 

P2- P3, Löddesnäs- och  
Karstorpshallen, LBTK-hallen 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   75:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 200:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          400:-/timme 
  
 

Alfredshälls gymnastiksal 
Vinstorps gymnastiksal, Bjärehovs 
lilla gymnastiksal, Strandskolans 
gymnastiksal, Karstorps 
aktivitetshall 

Avgifter 
Bidragsberättigade föreningar, kommunala 
förvaltningar 
träning/tävling/matcher:   50:-/timme 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 100:-/timme  
 
Kommersiella entrébelagda arrangemang eller 
avgiftsbelagda aktiviteter: 
          300:-/timme 
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Övernattningsavgifter för föreningsgrupp 

Idrottshallar - 600:-/hall och natt   
Gymnastiksalar - 300:-/sal och natt   
Med natt avses kl 20.00 - 08.00. 
 

 
 

2. TENNIS, ASFALT - Fritt 
 

3. TENNIS, GRUS - Avgifterna fastställs av resp. tennisbaneansvarig  
  enligt särskilt avtal. 

 
4.      FOTBOLLSPLAN  
Gräs och konstgräs Avgift 

Bidragsberättigade föreningar, 
träning/tävling/matcher:    enligt avtal med respektive 
förening 
 
Övriga ej kommersiella aktörer och privatuthyrning:
 300:-/timme 
 

 
  
5. SAMLINGSLOKALER   

Lokal Taxa 1 Taxa 1 Taxa 2 Taxa 3 
Dansrotundan 75:-/tim 

max 750:- 
100:-/tim 
max 1000:- 

300:-/tim 
max 3000:- 

500:-/tim 
max 5000:- 

Medborgarhuset, 
Stora salen 
Folkets Hus Stora 
salen  
Hörsalen, Bjärehov 
Bjärehovshallens 
Cafeteria 
Aktivitetshall, 
Stationen 2.0 

50:-/tim  
max 500:- 

75:-/tim 
max 750:-  

200:-/tim 
max 2000:- 

400:-/tim 
max 4000:- 

Medborgarhuset sal 2 
och 3 

50:-/tim max 
500:-  

50:-/tim max 
500:-  

100:-/tim 
max 1000:- 

300:-/tim 
max 3000:- 

Folkets Hus lilla salen 
och sal 2 
 
Maximibeloppen avser avgift per dygn (dock som längst till klockan 11:00 dagen efter) 
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Depositionsavgift: Depositionsavgift ska erläggas innan hyrd lokal tas i bruk. Avgiften 
återbetalas efter uthyrningen om inte kostnader för återställande av uthyrd lokal uppstått. 
Depositionsavgiften motsvarar maximibelopp per dygn, för respektive lokal enligt tillämplig 
taxa. 
 
Städning ingår ej i hyran för samlingslokaler. Ej städad lokal debiteras med maximibelopp per 
dygn, för respektive lokal enligt tillämplig taxa.  
 
Vid avbeställning av bokad tid  
För hyresgäst: 
Tidigare än 14 dgr före bokad tid Ingen avgift 
Mellan 3 och 14 dgr före bokad tid 25% av fastställd avgift 
Senare än 3 dgr före bokad tid 75% av fastställd avgift 
Bokad, ej avbeställd tid  100% fastställd avgift 
För hyresvärd: 
I normalfall senast 8 dgr före bokad tid. 
 
Avgifterna indexregleras årligen per den 1 januari enligt konsumentprisindex. 
 
Förklaring till avgiftstaxekoder 
 
  
Taxa 1 Studieförbund och föreningar som erhåller bidrag från kultur- och 

fritidsnämnden med ordinarie verksamhet  
Kommunala förvaltningar 
(Gäller ej fester, kommersiella arrangemang etc.) 
 

Taxa 2 Övriga föreningar i Lomma kommun och kommunala förvaltningar med  
ordinarie verksamhet. 
(Gäller ej fester, kommersiella arrangemang etc.) 
 

Taxa 3 Privatpersoner Övrigt (privatuthyrning, festuthyrning etc). 
 

Taxa 3 4 Kommersiell verksamhet arrangemang. 
 

 
6.  KULTURSKOLAN 
Undervisning i konst, teater, dans, instrument 900:- (Syskonrabatt, andra barnet betalar 650:-) 
 
Undervisning, blockflöjt i storgrupp 450:-  
Undervisning, förberedande musik 450:-  
 
Kör 450:- 
Instrumenthyra 400:- 
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7. BIBLIOTEKSVERKSAMHET 
 
Förseningsavgifter 
 
Vuxenmedia   1 krona/volym/dag, max 200 kr /återlämningstillfälle 
Fjärrlån från andra bibliotek   Se ovan plus enl. långivande bibliotek 
Tidskrifter   Se ovan 
Korttidslån   5 kr /volym / dag 
DVD   5 kr / film / dag max 200 kr/återlämningstillfälle 
Barnmedia   Påminnelseavgift 
Krav på andra & tredje påminnelsen   5 kr 
 
Ersättningssavgifter 
 
Skadad eller förkommen media   Nyanskaffningsvärde 
Böcker vilka ej kan nyanskaffas: 
- vuxenbok och ljudbok för vuxna  250 kr 
- barnbok och ljudbok för barn   150 kr 
 
Pocketbok   50 kr 
Tidskriftsnummer Lösnummerpris alt.  50 kr 
CD    150 kr 
Video/DVD   400 kr 
TV-spel/CD ROM/språkkurser   400 kr 
 
Övriga avgifter 
 
Förnyelse av lånekort som förkommet  20 kr 
Reservation av utlånad media  0 kr 
Beställning av fjärrlån      5 kr / media + ev avgift enligt lånegivande bibliotek 
 
Kopieringsavgifter 
 
Kopiering / utskrift A4  1 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3  2 kr / sida 
Kopiering / utskrift A4 färg  2 kr / sida 
Kopiering / utskrift A3 färg  4 kr / sida 
 
Spärr av lånerätt 
 
Spärr av lånerätt   Skuld överstigande 100 kronor och/eller vid 3:e 

påminnelse 
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8. PILÄNGSBADET 
 
Bastu   20 kr  
Engångsentré (barn 0-2 år)  Gratis  
Engångsentré (barn 3-15 år)  22 kr  
Engångsentré (vuxen från 16 år)  45 kr  
Engångsentré träning  70 kr  
Månadskort bad (vuxen)  150 kr  
Månadskort bad (barn)  75 kr  
Månadskort träning + bad  200 kr  
Badkalas stort  140 kr  
Badkalas litet  120 kr  
 
 
 


