
Avgifter inom kultur och fritid
2014 2013

Simhallen Gäller tills vidare

Bad
Vuxna, per gång 40 kr 40 kr

Vuxen med barn under tre år, per gång 30 kr

Vuxen med ett barn tre - sex år, per gång 30 kr + 10 kr

Ytterligare medföljande barn tre-sex år, per gång och barn 10 kr

Barn 0-2 år ingen avgift

Barn 3-6 år, per gång 10 kr 10 kr

Barn 7-19 år och pensionärer, per gång 20 kr 20 kr

Rabattkort 10 gånger, vuxna 270 kr 270 kr

Rabattkort 10 gånger, barn 3-6 år 80 kr 80 kr

Rabattkort 10 gånger, barn 7-19 år och pensionärer 150 kr 150 kr

Årskort, vuxna 850 kr 850 kr

Årskort, barn 3-6 år 450 kr 450 kr

Årskort, barn 7-19 år och pensionärer 450 kr 450 kr

Årskort, familj 1 000 kr 1 000 kr

Skolelever annan kommun, per gång 25 kr 25 kr

Vattengymnastik
Vattengymnastik 500 kr / 10 ggr 575 kr/12 ggr

Simundervisning
Simundervisning, elever från annan kommun 

per timma och simlärare 300 kr 300 kr

Simskola, 9 dagar 300 kr 300 kr

Hyra
Simföreningen, per timma 50 kr 10 500 kr/år

Föreningar per tillfälle 200 kr

Föreningar från annan kommun, per timma 400 kr

Enskilda och företag, per timma 400 kr

Solarieverksamhet

Solarieverksamhet per gång 50 kr 50 kr

Solarieverksamhet, rabattkort 10 gånger 400 kr 400 kr

Idrottshallen, Stora hallen
Tävlingar, träning och motion
Föreningar med ungdomsverksamhet, per timma 50 kr 50 kr

Föreningar utan ungdomsverksamhet och enskilda, 

per timma 100 kr 100 kr

Föreningar från annan kommun, per timma 200 kr 200 kr

Badminton, per bana och timma 50 kr 40 kr

Ej utförd grovstädning Avtalsenlig 

timkostnad

Avtalsenlig 

timkostnad

Övriga utrymmen, årshyra föreningar
Bordtennisrum 11 600 kr 11 600 kr

Brottarhall 14 800 kr 14 800 kr

Cykelrum 1 950 kr 1 950 kr

Skjutbana 9 400 kr 9 400 kr

Styrkehall 9 300 kr 9 300 kr
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Bollhallen, Björkängsskolan Gäller tills vidare

Tävlingar, träning och motion
Föreningar med ungdomsverksamhet, per timma 40 kr 40 kr

Föreningar utan ungdomsverksamhet och enskilda, 

per timma 100 kr 100 kr

Badminton, per bana och timma 50 kr 50 kr

Föreningar från annan kommun, per timma 200 kr 200 kr

Gymnastiksalar
Kilenskolan, Moholms skola och Älgarås skola
Föreningar med ungdomsverksamhet, per timma 22 kr 22 kr

Föreningar utan ungdomsverksamhet och enskilda, per timma 45 kr 45 kr

Föreningar från annan kommun, per timma 45 kr 45 kr

Töreshov
Fotbollsplaner, per år 57 000 kr 57 000 kr

Lag från annan kommun, per timma 300 kr 300 kr

Lag från annan kommun, träning per timma 200 kr 200 kr

Stenmjölsplanen
Föreningar i Töreboda kommun ingen avgift

Föreningar från annan kommun, per dag 2 000 kr 2 000 kr

Ishallen
Föreningar i Töreboda kommun och enskilda, 50 min 120 kr 120 kr

Planhyra, lag från annan kommun per 50 min 600 kr 600 kr

Skolor och förskolor som använder omklädningsrum,

per tillfälle 120 kr 120 kr

Dansarrangemang, föreningar i Töreboda kommun, 

per tillfälle, exklusive städning 1 200 kr 1 200 kr

Dansarrangemang, övriga arrangörer, per tillfälle, exklusive städning 1 500 kr 1 500 kr

Städavgift (grovstädning) 500 kr 500 kr

Övrig verksamhet under icke istid, per timma 250 kr 250 kr

Sida 2 av 5



Avgifter inom kultur och fritid
2014 2013

Teatern Gäller tills vidare

Hyra, per tillfälle och dag 400 kr 400 kr

Kommersiell verksamhet, per tillfälle och dag 1 000 kr 1 000 kr

Ej utförd grovstädning

Avtalsenlig 

timkostnad

Avtalsenlig 

timkostnad

Fritidsgården, Loftet
Hyra, per tillfälle och dag 400 kr

Hyra vid barnkalas, per tillfälle och dag 250 kr

Kommersiell verksamhet, per tillfälle och dag 1 000 kr

Älgarås servicehus
Hyra, per tillfälle och dag 200 kr 200 kr

Kulturskolan
Barndans 4-6 år, per termin 300 kr

Barndans 7-8 år, per termin 300 kr

Jazz/showdans, per termin 600 kr

Streetdance, per termin 600 kr

Drama/teater, per termin 600 kr

Sång och kör, per termin 0 kr

Grundkurs*, per termin 300 kr

Ämneskurs*, per termin 600 kr

Vuxenundervisning, per termin 1 000 kr

Instrumenthyra, per termin 200 kr

Trumplatta, per termin 100 kr

*Som grundkurs räknas Brasslek, Fiollek, Sång & Rytmik, violin i årskurs 2 samt barndans 4-8 år. 

Som ämneskurs räknas all övrig instrumentundervisning, solosång, jazz/showdans, streetdance samt 

drama/teater.
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Biblioteket* Gäller tills vidare

Övertidsavgifter
Vuxenmedia, per media och dag 2 kr 1 kr

Snabblån, per media och dag 4 kr 2 kr

Förstörd/förkommen bok eller andra media
Vuxenmedia, per media 250 kr 250 kr

Barnmedia, per media 125 kr 125 kr

Tidskrift, per media 50 kr 40 kr

Reservationer (ej barn- och talböcker)
Per bok 10 kr 10 kr

Fjärrlån (beställning av böcker utanför MTG)
Per bok 20 kr 20 kr

Avgift för förkommet lånekort 10 kr 10 kr

Biblioteket, övriga avgifter
Kopiering
A4 svartvitt, per styck 2 kr 2 kr

A4 svartvitt, per styck, föreningar 1 kr 1 kr

A4 färg, per styck 4 kr 4 kr

A4 färg, per styck, föreningar 2 kr 2 kr

A3 svartvitt, per styck 4 kr 4 kr

A3 svartvitt, per styck, föreningar 2 kr 2 kr

A3 färg, per styck 8 kr 8 kr

A3 färg, per styck, föreningar 4 kr 4 kr

Avgift för att faxa
Per tillfälle 10 kr 10 kr

Skåp i föreningsarkivet
Per år 100 kr 100 kr

Plastkassar
Per styck 2 kr 2 kr

De två första dagarna avgiftsfria. Max 40 kr/media, Max 150 kr/återlämningstillfälle

*De tre samverkande biblioteken Töreboda, Mariestad och Gullspång har gemensamma 

avgifter enligt avtal

Dyrbar eller svårersättlig bok och andra media än böcker ersätts med återanskaffningskostnaden
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Mariestad Töreboda bildarkiv Gäller tills vidare

Kopior, utskrift laserskrivare, högupplösta bilder
Affischpapper A3 50 kr 50 kr

Fotopapper A4 50 kr 50 kr

Kopieringspapper 10 kr 5 kr

Digitala kopior
Skärmbild 72 dpi 20 kr 20 kr

Tryckbar bild 300 dpi 50 kr 50 kr

Kopia ur Kjellanders och Follins negativsamlingar 

(Mariestads bibliotek), pris per timma, utskrift som ovan 100 kr

Scanning av andras bilder görs endast när bilderna är av intresse för Mariestad Töreboda bildarkiv och 

bilden tillåts ingå i arkivet. Skolelever i grundskola, gymnasium och komvux får fem bilder utan kostnad till 

skolarbeten. Högskolestudenter har ingen rabatt.

Bilderna får fritt användas i icke kommersiellt syfte av skolor, föreningar eller andra icke kommersiella 

institutioner så länge källhänvisning tillämpas, och fotograf anges. Bilderna får inte användas i annat syfte 

utan tillåtelse.

Vid kommersiell publicering, avgift enligt överenskommelse. 

Vi följer SFF:s prisguide.

Lågupplösta bilder direkt ur databasen ordinarie kopieringsavgift
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