
Hyror för planer fr.o.m. 15.3.2021 (inkl. moms)

PG 0 PG 1 PG 2 PG 3 PG 4

UTEPLANER                                                                                                                      

fr.o.m. 15.3.2021

Idrotts-             

användning - 

ordinarie 

träning under 

18-åriga och 

pensionärer: 

sibboföreningar

Idrotts-      

användning - 

ordinarie 

träning: 

sibboföreningar, 

privat 

användning

Idrotts-     

användning - 

matcher, tävlingar 

och turneringar: 

sibboföreningar*

Idrotts-    

användning - 

träningar och 

matcher: företag, 

grenförbund, 

utsockens

Ej idrotts-

användning

Söderkulla idrottspark

Konstgräsplan

Sommarsäsong 15.3.-14.11.

vardagar kl. 8:00-17:00 (h) 22,00 27,50 27,50 65,00 enligt avtal
vardagar kl. 17:00-22:00 och                               

veckoslut kl. 9:00-20:00 

(timme)

22,00 27,50 27,50 65,00 enligt avtal

dag - - 220,00 440,00 enligt avtal

Vintersäsong 15.11.-14.3.  

vardagar kl. 8:00-17:00 (timme) 27,50 27,50 27,50 60,00 enligt avtal
vardagar kl. 17:00-22:00 och                              

veckoslut kl. 12:00-20:00 

(timme)

60,00 60,00 60,00 95,00 enligt avtal

dag - - 319,00 539,00 enligt avtal

Friidrottsområdet  0,00 5,00 - 10,00 enligt avtal

under snöfria perioden

Nickby centralidrottsplan

timme 0,00 0,00 11,00  * 38,00 enligt avtal

dag - - 220,00 440,00 enligt avtal

Gräsplaner

Massby och Östanåparken

timme 0,00 0,00 11,00 38,00 -

dag - - 77,00 135,00 enligt avtal

Sandplaner

Kompassgränden, Konstgräsets sandplang, Idrottsväg och Lukkarin koulus lilla plan

timme 0,00 0,00 0,00 38,00 enligt avtal

dag - - - enligt avtal** enligt avtal**

Parkeringsavgifter vid Molnträsk -  
Engångsavgift / bil 5,00

Säsongkort / bil 30,00

Säsongkort / mopedbil under 18 år 15,00

Engångsavgift / motorcykel 2,00

Minimidebitering 1 timme. Sibboskolorna använder planerna gratis.

* Gäller gräsplanens matchreserveringar.

Straffavgift/städning 100€ + enligt verkliga kostnader (moms 24%)

Servicechefen för idrottstjänster beslutar om uthyrning av idrottsplatser, -anläggningar och friluftsområden som 

administreras av idrottstjänster. Servicechefen för idrottstjänster har rätt att tillämpa prislistan beroende på 

evenemanget.

** tex. under 500-platser.  Sirkus 220€/dygn + 250€  garantisumma, över 500-platser eller marknader 440€ /dygn + 

250€ garantisumma 



ALLMÄNNA AVBOKNINGSVILLKOR FÖR IDROTTSLOKALER OCH - OMRÅDEN

Alla träningstider som bokats och inte avbokats inom tidsfristen faktureras. En träningstid ska avbokas på

Idrottstjänsters kansli per e-post senast 14 dygn innan den aktuella träningen äger rum.

Turnerings-, tävlings-, match- och evenemangbokningar sak avbokas 14 dygn före den aktuella tiden. 

Om avbokning sker senare, har Idrottstjänster rätt att av kunden fakturera 50 % av priset för bokningen.

Även gratistider ska avbokas hos Idrottstjänster senast 7 dygn före den aktuella tiden. Om inga 

träningstiden enligt prislistan för företag.

Idrottstjänster har rätt att ta en bokad träningstid för sitt eget bruk på grund av en tävling eller annat evenemang

eller om träningstiden säljs som ordinarie träningstid. Kunden får ett meddelande om detta i ett så tidigt

skede som möjligt men dock senast ett dygn före träningstiden börjar. Idrottstjänster kan avboka 

träningstider av föreningar eller helt avslå rätten till en bokad tid om boknings-/avbokningsanvisningarna eller

ordningsreglerna inte efterföljs.

idrottsutövare använder en gratis saltid, har Idrottstjänster rätt att fakturera den oanvända


