
Hyror och avgifter
2023

kultur- och fritidsförvaltningen



Beslut 
Hyror och avgifter för 2023 har beslutats i kultur- och fritidsnämnden 2022-12-14. 
Undantag från gällande hyror och avgifter beslutas i berörd nämnd.

Möjlighet finns för förvaltningen att besluta om undantag för de av nämnden beslutade 
avgifterna när det bedöms föreligga särskilda skäl att bevilja annan hyressättning.

Föreningar övriga utanför Växjö kommun 
Föreningarna som har sin hemvist i annan kommun ska prioriteras lägre än föreningar med 
hemvist i Växjö kommun vid fördelning av tider.

Skolor 
Skolor hänförs till kategorin föreningar avseende hyror och avgifter om inget annat 
framgår. 

Personal 
För extra vaktmästarpersonal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd 
anläggning ej är bemannad enligt arbetsschema, tillkommer kostnad för föreningar och 
för övriga hyresgäster. Personal enligt ordinarie arbetsschema under gällande öppettider 
ingår i lokalhyran.

Lokalkostnadsbidrag utgår ej för kostnader avseende extra personal.

Ansvarig platschef beslutar om lämplig bemanning.

Uthyrning 
Lokalerna hyrs eller lånas endast ut till föreningar, företag, organisationer och privata 
hyresgäster vars syfte och verksamhet är förenliga med värderingar i ett demokratiskt och 
öppet samhälle. I detta ligger även att ingen form av diskriminering.

Vid uthyrning av lokaler och anläggningar gäller följande prioritering:
1  Säsongsbunden verksamhet i respektive lokal/anläggning efter barn- och 
 ungdomsverksamhet, divisionstillhörighet
2  Övrig idrottsverksamhet barn och ungdomar i föreningsregi 
3  Korpverksamhet
4  Företag, privatpersoner 

Ordning
Ersättning för, av hyresgästen orsakad skadegörelse och extra städning i samband med 
nyttjande av förhyrda lokaler/anläggningar debiteras hyresgästen.

Följande generella principer gäller vid 
förhyrningar genom kultur- och fritids-
förvaltningen



Hyresgästen debiteras för passerkort/tagg som förkommit.

Särskild ledare, vilken ansvarar för förhyrd lokal/anläggning, ska vara utsedd.

Vid nyttjande av lokal/anläggning där tid ej bokats, debiteras dubbel hyra. Inget 
lokalkostnadsbidrag utgår.

Arrangemang och cuper
För entrébelagda arrangemang inom fritid utgår inte lokalkostnadsbidrag. Försålda biljetter 
ska senast 1 vecka efter genomfört arrangemang redovisas till föreningsservice. 

Avbokning
Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej.

Eventuell avbeställning av förhyrda lokaler/anläggningar ska ske i god tid. Vid större 
arrangemang ska avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid 
övriga förhyrningar senast 2 dagar före angivet uthyrningsdatum.

Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler/anläggningar i samband 
med genomförande av större arrangemang och mässor m.m.

Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida 
förhyrningar.

Betalningsvillkor
Se punkt 4 i Växjö kommunens riktlinjer för fakturering och kravverksamhet 2017.01. Vi 
förbehåller oss rätten att stänga av för ytterligare uthyrning vid återkommande utebliven 
betalning. I de fall detta aktualiseras så ska beslut om avstängning fastställas av kultur- 
och fritidsnämnden.



Bibliotek

Förseningsavgift
Från 1:a dagen efter förfallodatum. Lånetid 28 dagar.
Maximalt/återlämningstillfälle ............................................... 200 kr

Vuxna (från 18 år)
Per media och påbörjad vecka ...............................................10 kr

Snabblån (från 18 år)
Per bok och dag ............................................................................10 kr

TV-spel
Per media och dag .......................................................................10 kr
Räkning (28 dgr efter förfallodag) ........................................ 75 kr
Räkningspåminnelse (40 dgr efter räkning) ....................... 75 kr
Lånestopp = vid räkning eller total skuld på maxbelopp

Nytt lånekort - (ersättningskort)
Vuxen................................................................................................. 20 kr
Barn ....................................................................................................10 kr
Reservationer
Reservationsavgift ...................................................................... Gratis

DVD Film ......................................................................................... Gratis

Ersättning för ej återlämnade medier* ......................................
Vuxenmedier .................................................................................300 kr
Barnmedie .................................................................................... 200 kr
Tidskrifter, enstaka nummer...................................................... 70 kr
CD-rom .......................................................................................... 500 kr
DVD ..................................................................................................550 kr
TV-spel ...........................................................................................700 kr
Pocket ............................................................................................. 100 kr
Talboksläsare ...........................................................................2 000 kr
Musik på CD ................................................................................. 150 kr
Vinylskivor ......................................................................................300 kr
Elenergimätare ............................................................................ 150 kr
Bokcirkelkasse ..............................................................................800 kr
Barnbokspåse ............................................................................. 900 kr

Medier som har ett högre pris än schablonbeloppen ersätts med återanskaffningsvärdet. 
Att ersättning betalas för en skadad bok eller dylikt medför ej att det lånade mediet blir 
låntagarens egendom.



Fjärrlån
Böcker inom Sverige .................................................................. Gratis
Böcker utom Sverige ......................................................Faktiskt pris
Kopior inom Sverige/artikel .......................................................50 kr
Kopior utom Sverige/artikel .........................................Faktiskt pris

Kopior, inkl moms
A4 svartvitt .........................................................................................3 kr
A4 färg .................................................................................................5 kr
A3 svartvitt .........................................................................................5 kr
A3 färg ...............................................................................................10 kr
Kopior mikrofilm ................................................................................3 kr

Visningar
Vanlig biblioteksvisning ............................................................. Gratis
Specialvisning som t ex släktforskning
för större grupp eller skolklass ............................................. 600 kr

Konferensavdelning stadsbiblioteket

Galaxen Heldag Mån-Fre  Mån-fre före
  kl. 8.00-17.00  kl 8.00 och
   efter kl 17.00 
   samt helg kr/tim

Galaxen 1+2 .............................................................4 000 kr .........................600 kr ............................800 kr
Biosittning max 150 personer
Ljudanläggning för tal, headset
och en handmic
Videokanon
Hörslinga i halva delen
Normal konferensutrustning
Stor duk för projicering

Galaxen 1
Biosittning max 50 personer ............................... 1 000 kr .........................200 kr ............................800 kr
Begränsad konferensutrustning

Galaxen 2
Biosittning max 75 personer ...............................3 000 kr .........................500 kr ............................800 kr
Normal konferensutrustning

Kommunala förvaltningar och bolag betalar halva priset på bokningar av lokal.



Växjö konsthall och Det fria ordets Hus

Växjö konsthall hyrs ut för konferenser, seminarier, releaser, möten m.m. förutsatt att lokalen 
inte används eller att det går att kombineramed ordinarie utställningsverksamhet.

Skoltaxor
Korta introduktionsvisningar 30 min för högstadie 
och gymnasium ............................................................................Gratis

Barn och ungdomar den fria tiden
Konstlabb för barn under skollov ..........................................Gratis
Lördagslabb för barn .................................................................Gratis

Vuxna den fria tiden
Konstvisning och labb för vuxna, tio personer 
eller fler (vuxen = över gymnasiet) ...................................... 400 kr

Konstlabb hyra (exkl. moms)
Heldag ........................................................................................2 000 kr
Halvdag ...................................................................................... 1 200 kr
Kväll (efter 18, kr/tim) ................................................................800 kr

Konsthallens tekniska utrustning ingår i hyreskostnaden.

Kommunala förvaltningar och bolag betalar halva priset på bokningar av lokal.



Växjö Teater

Hyra

 Lokalhyra Lokalhyra Lokalhyra inkl
  inkl högtalare högtalare och
   trådlöst mikro-
   fonsystem

Bygg - och repetitionstider .... 2 000 kr
Föreställningstid
1. Föreställning/dag .................... 3 000 kr ..........................5 000 kr 6 500 kr
2. Föreställningar/dag ...............4 500 kr ..........................6 500 kr 8 000 kr
Konferenser ................................... 4 000 kr ..........................6 000 kr 7 500 kr
Vilodag ............................................ 1 200 kr

Uthyrning av konferensrummet 1 000 kr

* Vid bygg/rigg/repetition och föreställning samma dag, gäller taxa för föreställningsdag.
* Personalkostnad tillkommer, scenmästaren avgör personalbehovet.
  Gäller ej personalkostnad.
* Föreningar och kommunala förvaltningar erhåller 20 % rabatt på hyreskostnad. 
  Gäller ej personalkostnad.

Personalkostnader
 exkl. moms exkl. moms exkl. moms exkl. moms
 I teatern I teatern Utanför  Utanför
 mån-lör sön teaterm teatern
   mån-lör sön

Scenmästare .......................................................380 .......................570 ........................ 460 ......................680
Scenpersonal .....................................................330 .......................500 ........................ 400 ......................590
Publikpersonal ....................................................320 ....................... 470 .........................380 ......................570

Linnéparken

Hyra
Scenen ............................................................................................500 kr
Scenen + logerna ....................................................................1 000 kr

20% rabatt om det är förening eller kommun som hyr. Förutsättning för detta är att det är 
ett entréfritt arrangemang



Sporthall
Araby Park Arena 
Braås skola 
Futurum
Gbj Bygg Arena 
Gemla sporthall
Hovshaga sporthall
Ingelstad sporthall
Pär Lagerqvist
Rottne sporthall
Teleborgshallen A-hallen
Ulriksbergsskolan

Stor hall
Fagrabäcksskolan
Katedralskolan 
Kungsmads gymnastikhall
Lammhults sporthall 
Norregårdsskolan 
Teknikum
Öjaby skola

Mellanhall
Centrumskolan 
Elin Wägnerskolan/Västerled
Hejaregatan Kampsports-
lokal 22x14
Hejaregatan Spegelsalen
Hovshagaskolan 
Sandsbro skola 
Teleborgshallen b-hallen
Vederslöv skola

Liten hall
Braås skola 
Bäckaslövsskolan
Furuby skola 
Furutåskolan
Gymnastikhall Gustavslund
Gymnastiksal Ingelstad
Hejaregatan Kampsports-
lokal 9x14
Ljungfälleskolan

Lammhult skola
Lillestadsskolan 
Nöbbele skola
Pilbäcksskolan
Solvändan, Högstorp
Söraby skola
Torparskolan
Teleborgshallen c-hallen
Uråsa skola
Åby skola
Åryd skola 
Östra Lugnets skola
Östregårdsskolan

Idrottshallar
Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden och utbildningsnämnden

Timtaxa
Kategori Förening Övriga 

Sporthall större än 800 m2 ......................225 kr .............495 kr
Stor hall 600-799 m2 ..................................175 kr .............385 kr
Mellan hall 300-599 m2 ............................ 165 kr .............363 kr
Liten hall 0-299 m2 ...................................... 115 kr .............253 kr
Matchtaxa
10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa.
Sporthall större än 800 m2 ......................... 1870 ................3740
Stor hall 600-799 m2 ..................................... 990 ................1980
Mellan hall 300-599 m2 .................................770 ................1540



Övriga ytor

Fotbollsplaner
Entrébelagda arrangemang Förening Övriga 

10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa. 
Konstgräsplan ...........................................3 000 kr ........ 5 000 kr
Övriga gräsplaner ..................................... 990 kr ......... 1 560 kr

Timtaxa inkl. omklädningsrum
Konstgräsplan 11 mot 11, 
1/11-31/3 ...........................................................750 kr ......... 1 000 kr
Konstgräsplan 11 mot 11, 
1/4-31/10 ..........................................................220 kr ............ 270 kr
Konstgräsplan 11 mot 11, 1/2 plan, 
1/11-31/3 ...........................................................375 kr ............600 kr
Konstgräsplan 11 mot 11, 1/2 plan, 
1/4-31/10 ...........................................................140 kr ............. 180 kr
Konstgräsplan liten 9 mot 9, 
1/11-31/3 ...........................................................375 kr ............600 kr
Konstgräsplan liten 9 mot 9, 
1/4-31/10 ...........................................................140 kr ............. 180 kr
Hybridgräs 11 mot 11 ....................................350 kr ............ 450 kr
Hybridgräs 11 mot 11, halvplan .................175 kr ............ 225 kr
Naturgräs 11 mot 11 .....................................220 kr ............ 270 kr
Naturgräs 11 mot 11, halvplan ..................140 kr ............. 180 kr
Naturgräs 7 mot 7 ........................................140 kr ............. 180 kr
Konstgräsplan
Skolundervisning må-fr 8.00-16.00 ........140 kr

Granvallens konstgräsplan 11 mot 11 
vecka 40-17 ...................................................385 kr .............770 kr
konstgräsplan 11 mot 11, halvplan ...........192 kr .............385 kr

Cricketplan Timtaxa .................................. 210 kr ............ 260 kr

Skatehall Timtaxa .......................................345 kr ............. 518 kr

Beachvolleyboll Timtaxa ......................... 100 kr ............. 125 kr
Östra Idrottsplatsen
Kampaängen (2 planer är bokningsbara, 1 plan är spontanyta)

Futurum Squash pris/bana/tim ....................140 ..................280

Övriga taxor
Enbart omklädningsrum ................................... 75 .................. 150



Arenastaden
Fortnox Arena Förening Skola Övriga 
(Växjö Innebandyarena AB) .........................295 ................. 390 ...................... 500

Ishallen
Entrébelagda arrangemang Förening Övriga 
10% på biljettintäkter, per 2 tim 
därefter timtaxa. ....................................... 1 870 kr ......... 3 120 kr
Timtaxa ............................................................295 kr .............910 kr
Skolor må-fre kl 08-16 ...............................295 kr

Tipshallen
Entrébelagd match 10% på biljettintäkter, per 2 tim 
därefter timtaxa. ......................................4 070 kr ..........8 140 kr
Brandvakt per match. exkl moms ......5 500 kr ....... 11 000 kr

Övriga arrangemang (tex mässor)
Första dygnet inkl golvinläggning ............................80 000 kr
Dygnen därefter .............................................................40 000 kr

Timtaxa:
A-hall
Mån-fre 17.00-21.00, lör-sön .................. 990 kr ......... 1 980 kr
Övrig tid måndag-fredag ........................685 kr ..........1 370 kr
Rundbana ....................................................... 100 kr ............ 200 kr
Tipshallen Danslokalen ..............................250 kr ............ 500 kr
Tipshallen B-hallen, gymnastikhall ........300 kr ............600 kr
Tipshallen C-hallen, sprinthall ................ 190 kr .............380 kr

Timtaxa skolundervisning
Skolor må-fr 8.00-16.00 .............................140 kr

Konferensrum Förening Övriga
Konferenssum plats för cirka 40 personer, 
kr/tim .................................................................130 kr ............ 260 kr

Arrangemang med sportgolv, timtaxa:
A-hall 
Måndag-fredag 17.00-21.00 .................. 990 kr ...........1980 kr
samt lördag-söndag
Övrig tid måndag-fredag ........................685 kr ........... 1370 kr 
Vid golvinläggning ansvarar föreningen själva för inläggning och upptagning. Föreningen 
betalar för personal som hjälper till vid golvinläggning. Priser finns under avsnittet ”Arena-
service”. 
Under perioden det inte är något arrangemang, men sportgolvet ligger inne i Tipshallen är 
planerna bokningsbara i Rbok enligt sporthallstaxa. 
Sporthall större än 800 m2 ...................225 kr .............495 kr ..................450 kr .............. 990 kr



Värendsvallen

Entrébelagda arrangemang Förening Övriga 

10% på biljettintäkter, per 2 tim därefter timtaxa.
A-plan Värendsvallen ............................3 850 kr .........5 980 kr
Hybridgräs ................................................. 2 000 kr .........3 280 kr

Timtaxa inkl. omklädningsrum
A-plan Värendsvallen 11 mot 11 ..............220 kr ............ 270 kr
A-plan Värendsvallen 11 mot 11, 
halvplan ...........................................................140 kr ............. 180 kr
Kastplan, friidrott .......................................... 110 kr ............. 145 kr

Visma Arena
Entrébelagda arrangemang Förening Övriga 

10% på biljettintäkter, 
per 2 tim därefter timtaxa. ..................3 850 kr .........5 980 kr

Timtaxa inklusive omklädningsrum
Visma Arena 11 mot 11 ................................385 kr ............ 500 kr
Visma Arena 11 mot 11, halvplan ..............192 kr ............ 250 kr

Individuella friidrottare
Elitidrottare över 19 år (årskort) .............2 000
Elitungdom, studerande 16-19 år 
(årskort) ........................................................... 1 000
Månadskort (oavsett ålder) 
(kr/mån) ...............................................................200
Dagkort (oavsett ålder) (kr/dag) ................. 50



Teleborgshallen
 Förening Övriga 

Badminton, strötider ..................................65 kr ............... 130 kr
Konferensrum ............................................. 130 kr .............. 260 kr
Omklädningsrum ......................................... 75 kr ............... 150 kr

Styrketräningslokalen - min 16 år
Förening - högst 
25 aktiva, per månad ............................ 550 kr

Övrigt arrangemang (tex mässa)
Dygnstaxa, salarna 
A, B och C ..............................................10 000 kr .........10 000 kr
(kostnader för golv, scen, brandvakt/vaktmästare tillkommer)

Material/tjänster, exkl moms
Hyreskostnad gäller utrustning/vecka

Mattor/rulle ................................................. 180 kr .............. 360 kr
(A-hallens golv 23 rullar)

Tejp/rulle ...................................................... 120 kr ...............240 kr
(A-hall 15 rullar ståplats, 3 rullar sittplats)

Stolar ..................................................................5 kr ..................10 kr
(finns 600)

Bord ................................................................. 35 kr ................. 70 kr
(finns 90)

Scen och läktare
Hela scenen ( 14 m x 9.60 m, 
eller läktare 60 m) ...............................8 800 kr ........26 000 kr
(Föreningar i Växjö kommun)

Per sektion (2 m x 2.4 m) ....................... 660 kr ............1 320 kr
(finns 28 sektioner)
En person för montering ingår.

Golvtäckning A och B-salen ......... 5 500 kr ..........11 000 kr



Araby Park Arena

Blackbox Förening Övriga 

Heldag .................................. 1 000 kr .............. 2 000 kr
Halvdag .................................. 500 kr ............... 1 000 kr
Timhyra .................................... 200 kr .................. 400 kr

Mötesrum
Timtaxa .......................................50 kr ................... 100 kr

Tilläggshyra för extra service enligt offert.
Stolar ..............................................5 kr ......................10 kr
Bord ............................................. 35 kr .....................70 kr

Extrapersonal och tillkommande avgifter

Extra personal vid arrangemang, före som efter arrangemanget, 
pris/tim ....................................380 kr ...................760 kr

Golv
Mattor/rulle kr/st ....................180 kr .................. 360 kr
Tejp/rulle kr/st ........................ 120 kr ...................240 kr



Arenaservice
Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden

Tjänster/material, exkl moms

Tjänster - ord arbetstid (per tim) Förening Övriga
Tekniker/maskinist .................................................................420 kr ............................. 840 kr
Vaktmästare............................................................................380 kr ............................. 760 kr
Traktor + förare .................................................................... 600 kr .............................900 kr
Bil + förare .............................................................................. 550 kr ............................. 825 kr
Gräsklippning inkl gräsklippare ...................................... 600 kr .............................900 kr

Material och inhyrda maskiner
20% i tillägg på redovisad kostnad

Planskötsel - tjänster ord arbetstid exkl. moms
Luftning ......................................................................................8 000
Dressning ex material ..........................................................8 000
Hjälpsådd ex material .........................................................7 000
Vertikalskärning ......................................................................8 000
Gödsling ex material ........................................................... 2 000
Bultning tennisbanor, per bana.......................................3 000

Truck (Tipshallen)
Dygnshyra................................................................................. 1 000 ...............................1 000

Mässgolv 
per påbörjad vecka .........................................................15 kr/m2

Kostnad för vaktmästare, truck, transport etc tillkommer. Eventuella skador på golvet ersätts 
av hyresgästen.



Simhall och utomhusbad
Växjö simhall

Badpriser Pris/besök
Barn 3-9 år (i badande målsmans sällskap) ............... 45 kr
Ungdom 10-17 år.....................................................................50 kr
Vuxen......................................................................................... 100 kr
Vuxen, vardag före 15.00 ..................................................... 80 kr
Familj 2+2 .................................................................................240 kr
Minifamilj 1+2 ...........................................................................180 kr

Klippkort 12 ggr ...................................................Pris
3-17 år ..................................................................................... 500 kr
Vuxen (före kl 15.00) ............................................................850 kr
Vuxen..................................................................................... 1 050 kr

Årskort
3-17 år .................................................................................. 1 600 kr
Vuxen.....................................................................................2 700 kr

Stora bassängen Barn-och ungdomsförerning Övriga
Banhyra ...................................................................................... 40 kr ............................. 230 kr
Djupdel ......................................................................................180 kr ............................. 700 kr
Halva djupdelen .....................................................................90 kr ............................. 400 kr

Multibassängen
Hela bassängen ...................................................................220 kr ...........................1 100 kr
1 bana .........................................................................................60 kr ............................. 270 kr
8-meters del ........................................................................... 100 kr ............................. 230 kr
16-meters del ......................................................................... 120 kr ............................. 430 kr

Timpriser
Klubbrum .................................................................................... 70 kr ..............................150 kr
Brottarhallen ...........................................................................145 kr .............................. 155 kr
Judohallen .............................................................................. 120 kr .............................. 130 kr
Motionshallen .......................................................................... 110 kr ........................... 1500 kr inkl instruktör
Skjutbana ................................................................................ 120 kr .............................. 130 kr
Omklädningsrum ..................................................................... 70 kr ................................80 kr

Lammhultsbadet
Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden

Entréavgift ....................................................................... 30 kr/bad
Säsongskort
Vuxna ....................................................................... 600 kr/säsong
Ungdomar t.o.m. 15 år ........................................400 kr/säsong
Barn under 7 år och i målsmans sällskap ...................Gratis




