
Hyror för gymnastiksalar fr.o.m. 1.8.2021 (ink. moms)
PG 4

GYMNASTIK-SALAR                                               

(fr.o.m. 1.8.2021)

Ej idrotts-

användning

75,00 % 50 %

Kyrkoby skola (148 m²)

timme 0,00 5,50 11,00 22,00 enligt avtal

dag 77,00 154,00 enligt avtal

Boxby skola (200 m²)

timme 0,00 6,50 13,00 26,00 enligt avtal

dag 84,00 167,00 enligt avtal

Jokipuiston koulu (254 m²),

Leppätien koulu (254 m²),

Lukkarin koulu (280 m²),

Talman koulu (300 m²)

timme 0,00 8,00 15,50 31,00 enligt avtal

dag 110,00 220,00 enligt avtal

Sibbo skolcentrum (405 m²)

timme 0,00 11,00 22,00 44,00 enligt avtal

päivä 137,00 275,00 enligt avtal

Söderkulla skolcentrum (590 m²)

timme 0,00 13,50 29,00 55,00 enligt avtal

dag 147,00 295,00 enligt avtal

Sipoonlahden koulu (606 m²)

timme 0,00 17,50 35,00 70,00 enligt avtal

dag 165,00 330,00 enligt avtal

Nickby Hjärta (924 m²)   

en sektor (1/3 sal) / timme 0,00 8,00 16,00 32,00 enligt avtal

hela salen / timme 0,00 24,00 48,00 95,00 enligt avtal

hela salen / dag - - 250,00 475,00 enligt avtal

Allaktivitetshallen ( 4 * 300 m2 = 1200 m2)

en sektor (1/4 sal) / timme 0,00 8,25 16,50 33,00

två sektorer (1/2 sal) / timme 0,00 16,50 33,00 66,00

alla sektorer - hela salen

timme 16,50 33,00 66,00 88,00 enligt avtal

dag 440,00 750,00 enligt avtal

Lillasalen (ca 80m²)  0,00 5,00 10,00 20,00 enligt avtal

Allaktivitetshallens motionssal

engångsavgift 5,50 2,75

månadskort (30 dagar) 38,00 19,00
säsongkort (januari-midsommar / 

augusti-december)
82,00 41,00

två säsonger i följd 142,00 71,00

Seniorsalen 10-gångers kort - 10,00

nyckelpant 20,00 20,00

Allaktivitetshallens övriga utrymmen

mötesrum (12 person)

Cafeteria (40-50 platser)

Minimidebitering 1h. Sibboskolorna använder gymnastiksalarana gratis.

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

PG 0 PG 1 PG 2 PG 3

Idrottsanvändning- 

ordinarie träning 

under 18-åriga och 

pensionärer: 

Sibboföreningar

Idrottsanvändning - 

ordinarie träning: 

Sibboföreningar och 

privat användning

Idrottsanvändning -

matcher, tävlingar 

och turneringar: 

Sibboföreningar

Idrottsanvändning - 

träningar och 

matcher: företag, 

grenförbund, 

utsockens

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.

Pensionärer, studerande, arbetslösa, 

värnpliktiga/civiltjänstgörare och 

närståendevårdare

20€ / 1-3h

27€ / 1-3h



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 


