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ISHALL, SKUTSKÄRS IP 
 Kommunala föreningar Kommunala föreningar Externa föreningar 
 Barn, ungdomar & juniorer vuxenverksamhet Privatpersoner, företag 

Timtaxa 115 kr (+4,5%) 250 kr (+2%)) 465 kr (+1,9%) 

 
ROTSKÄRS A-HALL 
 Kommunala föreningar Kommunala föreningar Externa föreningar 
 Barn, ungdomar & juniorer A-lag, B-lag, vuxenverksamhet Privatpersoner, företag 

LÅGTAXA, tim 95 kr (+9,5%) 150 kr (+3,4%) 210 kr (+2,4%) 
HÖGTAXA, tim 115 kr (+4,5%) 250 kr (2%) 465 kr (+1,9%) 
TÄVLINGSTID, tim 140 kr (+3,7%) 370 kr (+1,4%) 790 kr (+0,6%) 
 

SÖRGÄRDETS SPORTHALL 
 Kommunala föreningar Kommunala föreningar Externa föreningar 
 Barn, ungdomar & juniorer A-lag, B-lag, vuxenverksamhet Privatpersoner, företag 

LÅGTAXA, tim 95 kr (+9,5%) 150 kr (+3,4%) 210 kr (+2,4%) 
HÖGTAXA, tim 115 kr (+4,5%) 250 kr (+2%) 465 kr (+1,9%) 
TÄVLINGSTID, tim 100 kr (+5,3%) 325 kr (+1,6%) 730 kr (+0,7%) 
 

ROTSKÄRS B-HALL OCH BODASKOLANS GYMNASTIKSAL 
 Kommunala föreningar Kommunala föreningar Externa föreningar 
 Barn, ungdomar & juniorer A-lag, B-lag, vuxenverksamhet Privatpersoner, företag 

LÅGTAXA, tim 70 kr (+7,7%) 120 kr (+4,3%) 180 kr (+2,9%) 
HÖGTAXA, tim 85 kr (+5,9%) 205 kr (+2,5%) 375 kr (+1,3%) 
 

ROTSKÄRS C-HALL 
 Kommunala föreningar Kommunala föreningar Externa föreningar 
 Barn, ungdomar & juniorer A-lag, B-lag, vuxenverksamhet Privatpersoner, företag 

LÅGTAXA, tim 65 kr (+8,3%) 110 kr (+4,8%) 145 kr (+3,6%) 
HÖGTAXA, tim 65 kr (+8,3%) 145 kr (+3,6%) 205 kr (+2,5%) 
 

BASTU 
95 kr (+5,6%)  per tillfälle i samband med bokad gymnastiksal/sporthall. Endast bastu hyrs inte ut. 
 
Vid större arrangemang eller då flera dagar bokas och som avdelningen ser är av betydelse kan ett totalpris 
tillämpas. 
 

Tider då de olika taxorna tillämpas 
 LÅGTAXA  HÖGTAXA 
Rotskärs A-hall må-to 16 - 17, 21 - 23 må-to 17 - 21 
 Fr       16 - 23 
 lö        8.00 - 22, förutom tid som avsätts till tävlingstid då tillämpas tävlingstaxa 
 sö        8.00 - 22, förutom tid som avsätts till tävlingstid då tillämpas tävlingstaxa 
 
Rotskärs B-hall må-to 16 - 17, 21 - 23 må-to 17 - 21 
Bodaskolans gy fr        16 - 23 
 lö        8 - 22, förutom tid som avsätts till tävlingstid då tillämpas tävlingstaxa 
 sö       8 - 22, förutom tid som avsätts till tävlingstid då tillämpas tävlingstaxa 
 
Rotskärs C-hall må-fr  16 - 18, 20 - 23 må-fr 18 - 20 
 lö-sö   8 - 22 
 
Sörgärdets SH må-to 16 - 17, 21 - 23 må-to 17 - 21 
 fr        16 - 23 
 lö-sö   8 - 22, förutom tid som avsätts till tävlingstid då tillämpas tävlingstaxa 
 


