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Boka anläggning eller lokal
Malmö ska vara en attraktiv fritidsstad med ett rikt föreningsliv och ett brett utbud av fritidsaktiviteter och
evenemang. För att uppnå det driver fritidsnämnden ett antal idrotts- och fritidsanläggningar. Föreningar och
organisationer som är registrerade hos fritidsförvaltningen har reducerade priser när de hyr fritidsnämndens
anläggningar.
•
•
•

Priserna i prislistan gäller fr.o.m. 1 januari 2020 2021 med undantag av Baltiska bowlinghallen (1 augusti
2020 2021).
Asterisk* efter pris i prislistan innebär att moms ingår, resterande priser är momsbefriade.
Fritidsnämnden förbehåller sig rätten till prisändringar under året.

Bokning
Genom att kontakta bokningsenheten på fritidsförvaltningen kan föreningar och övriga kunder boka
idrottsplatser, sporthallar, gymnastiksalar, ishallar och andra anläggningar. Föreningar och övriga kunder kan
boka tider som finns tillgängliga i de olika anläggningarna. Information om lediga tider finns på malmo.ibgo.se.
Vissa anläggningar bokas direkt via anläggningen, se kontaktuppgifter på sidan 6.
Registrerade föreningar, organisationer och skolor kan ansöka om tider till de olika säsongerna som
fritidsförvaltningen schemalägger. Fördelning av tider sker utifrån fritidsnämndens fördelningsprinciper.
För registrerade föreningar i Malmö stad, bidragsberättigade föreningar, registrerade organisationer krävs ett
undertecknat upplåtelseavtal mellan föreningen och fritidsförvaltningen vid bokning av anläggningar i
anläggningsindex på sidan 10.
Tilldelad träningstid kan avbokas av fritidsförvaltningen till förmån för matcher, tävlingar och
arrangemang/evenemang. Alla bokade tider som inte är evenemang kan avbokas till förmån för evenemang. Se
sidan 4 för mer information avseende evenemang.
Omklädningsrum eller förråd kan inte garanteras vid bokning av anläggningar i anläggningsindex på sidan 10. Vid
särskilda evenemang eller aktiviteter kan avtal tecknas gällande tillträde till omklädningsrum.
För mer information om fritidsnämndens fördelningsprinciper och anläggningar, besök vår hemsida
malmo.se/foreningsliv.

Avbokning
Kunders avbokning av bokad tid
•
•
•

Avbokning senast kl. 12 dagen före bokad tid: Ingen avgift
Avbokning efter kl. 12 dagen före bokad tid: Debitering enligt prisgrupp 1
Ingen avbokning: Debitering enligt prisgrupp 2
Exempel: Husie BK har en bokad tid i en stor gymnastiksal på onsdag kl. 18.0019.30. Föreningen avbokar tiden kl. 14.00 på tisdagen genom att skicka ett mail
till booking@malmo.se. I samband med att tiden avbokas får föreningen en
avgift på 225 kr. Föreningen debiteras därmed enligt prisgrupp 1, det vill säga
150 kr per avbokad timme.

Fritidsförvaltningens avbokningar
Fritidsförvaltningen kan avboka kundens bokade tid. Kunden informeras inom skälig tid (normalt sju dagar) och
kan ej ställa krav på kompensation.
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Priser
Vid bokning av anläggning eller del av anläggning som inte avser evenemang är prislistan uppdelad i tre olika
prisgrupper: prisgrupp 0, prisgrupp 1 och prisgrupp 2 (se nedan). Vilken prisgrupp som tillämpas bestäms av
vilken verksamhet som ska bedrivas och vem som organiserar verksamheten.
För föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen bestäms prisgruppen av föreningens registreringsnivå
registreringskategori (se Fritidsnämndens föreningsstöd 2020 2021) och om verksamheten kan betecknas som
föreningsverksamhet eller övrig verksamhet.
Med föreningsverksamhet avses föreningens ordinarie verksamhet där deltagarna består av föreningens
medlemmar. Exempel på föreningsverksamhet är träningar, uppvisningar, läger, utbildningar, avslutningar och
årsmöten. Som föreningsverksamhet räknas också tävlingar (ej i simhallar), seriespel, matcher och
träningsmatcher. Särskilda regler gäller på stadionområdet. Med övrig verksamhet avses till exempel verksamhet
för icke-medlemmar och religiös verksamhet.
Vid villkor om föreningsverksamhet för barn och unga är det majoriteten av aktivitetsdeltagarna som bestämmer
vilken prisgrupp som ska tillämpas.
Registrerade föreningars i Malmö stad och bidragsberättigade föreningars seriespel, entrébelagda matcher och
tävlingar debiteras enligt prisgrupp 1 när deltagarna är 17 år eller äldre enligt serietillhörighet/tävlingsnivå. Vid
behov kan särskilda avtal skrivas med registrerade föreningar i Malmö stad och bidragsberättigade föreningars
som deltar i någon av de tre högsta divisionerna i respektive nationellt seriesystem avseende tävlingar i dessa
serier.

Prisgrupper
KUND
Nivå 3
Bidragsberättigad
förening konsulent
Nivå 2*
Bidragsberättigad
förening

PRISGRUPP 0
Föreningsverksamhet
för barn/ unga (4-25 år).
Föreningsverksamhet
för personer med
funktionsnedsättning.
Föreningsverksamhet
för barn/ unga (4-25 år).
Föreningsverksamhet
för personer med
funktionsnedsättning.

Nivå 1
Registrerad förening
Registrerad förening i
Malmö stad

Bidragsberättigad
förening*

Organisation
Registrerad

Föreningsverksamhet
för barn/ unga (4-25 år).
Föreningsverksamhet
för personer med
funktionsnedsättning.
Ideell verksamhet för
personer med
funktionsnedsättning.

PRISGRUPP 1
Föreningsverksamhet för
vuxna fr.o.m. 26 år.
Föreningsmatcher/tävlingar
fr.o.m. 17 år enligt
serietillhörighet/tävlingsnivå
Föreningsverksamhet för
vuxna fr.o.m. 26 år.
Föreningsmatcher/tävlingar
fr.o.m. 17 år enligt
serietillhörighet/tävlingsnivå.
All föreningsverksamhet.

PRISGRUPP 2
Övrig verksamhet.

Föreningsverksamhet för
föreningar med säte i
Malmö.

Övrig verksamhet.

Föreningsverksamhet för
vuxna fr.o.m. 26 år.
Föreningsmatcher/tävlingar
fr.o.m. 17 år enligt
serietillhörighet/tävlingsnivå.
Övrig ideell verksamhet.

Ej registrerad ideell
förening eller
organisation

Övrig verksamhet.

Övrig verksamhet.

Föreningsverksamhet
för föreningar som ej
har säte i Malmö.
Övrig verksamhet.

Övrig verksamhet.
All verksamhet.

3

Andra förvaltningar
inom Malmö stad (ej
skola)
Skola

All verksamhet.
Om inga andra priser
framgår.
All verksamhet.
All verksamhet.

Privatperson
Företag
Avvikelser från ovan kan förekomma vilket anges i prislistan och Föreningsstöd.
*Registrerade pensionärsföreningar betalar halva priset på prisgrupp 1 vardagar före kl. 16.00. Aktiviteter för
pensionärer (65+) halva priset på prisgrupp 1 vardagar före kl. 16.00.

Evenemang
Vid bokning för evenemang gäller särskild prislista (se sidorna 13–15) och separat avtal ska upprättas.

Vad är evenemang?
Med evenemang menas i detta sammanhang verksamhet som pågår under en längre sammanhängande period
och som därmed begränsar utrymmet för andra verksamheter, samt aktiviteter som medför extra arbete,
planering eller andra kostnader för fritidsförvaltningen. Exempel på evenemang är mästerskap, konserter,
mässor, loppis, andra publika event, områdesdagar, kommersiella läger och när en anläggning ska användas för
annan verksamhet än den är avsedd för.

Ansökan om evenemang
Vid evenemang ska särskilt avtal upprättas med evenemangsenheten. Arrangören ska vid varje aktivitet beskriva
denna på en evenemangsansökan som finns tillgänglig på malmo.se.
Ansökan om evenemang ska ha inkommit till fritidsförvaltningen senast 8 veckor före evenemangets start. Avtal
om evenemanget ska vara påskrivet av båda parter senast 4 veckor före evenemangets start. Om avtal inte
upprättas senast 4 veckor före evenemanget kan uppbokade anläggningar komma att avbokas och eventuella
kostnader enligt avtalsförslaget debiteras kunden.
I samband med ansökan ska en riskanalys bifogas. Arrangören ska alltid utse en säkerhetsansvarig för
evenemanget. Arrangören bekostar vakt, om fritidsförvaltningen bedömer att sådan krävs. Fritidsförvaltningens
krav på säkerhet ska framgå av avtalet. Detta inkluderar även brandsäkerhet.

Avbokning
•
•
•

Vid avbokning mindre än 90 dagar före evenemanget debiteras 25 % av kostnaden. *
Vid avbokning mindre än 60 dagar innan evenemanget debiteras 50 % av kostnaden. *
Vid avbokning mindre än 30 dagar före evenemanget debiteras 100 % av kostnaden. *

* Vid avbokning av evenemang som bokats enligt nolltaxa ska avbokningen debiteras enligt ordinarie
föreningspris.

Priser
Evenemangspriserna på sidorna 13–15 gäller för anläggningar i befintligt skick med ordinarie bemanning, under
respektive anläggnings öppettider, samt normal städning av lokalen. I annat fall kan extra kostnader tillkomma.
Föreningar och organisationer som är registrerade hos fritidsförvaltningen får lägre priser än övriga kunder.
Registrerade föreningar och organisationer som arrangerar evenemang prissätts enligt ordinarie prislista om
samtliga nedan villkor uppfylls:
1.
2.
3.

Evenemanget äger rum utanför stadionområdet.
Evenemangets deltagare är personer med funktionsnedsättning och/eller ungdomar upp till 17 år.
Föreningens intäkt för evenemanget är låg.
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4.

Evenemanget medför inte ökade kostnader för fritidsförvaltningen.

Stöd och marknadsföring
Fritidsförvaltningens evenemangsenhet kan erbjuda projektstöd för större arrangemang, stöd kring säkerhet och
tillgänglighet, hjälp med marknadsföring samt viss uthyrning av material. Enheten nås enklast på
evenemangfritid@malmo.se.
Fritidsnämndens stolptavlor kan bokas till en kostnad av 30 000 kr inklusive moms och avser 2 veckor eller för
längre period enligt överenskommelse. Det finns 57 bokningsbara tavlor runt om i Malmö. I priset ingår tryck av
vädertåliga affischer samt montering.

Ordningsregler och avgifter
Ordningsavgifterna läggs vid förseelser till hyresavgiften. Vid förseelser utanför gällande ordningsregler kommer
faktiska avgifter och kostnader att debiteras. Upprepade förseelser kan leda till avstängning.
Uthyrning i andra hand
Prisgrupp 2
Ej återlämnat passerkort/tag
200 kr
Ej återlämnad nyckel
1000 kr
Ej återställd utrustning
Faktisk kostnad
Skadegörelse
Faktisk kostnad
Öppen ytterdörr/fönster
400 kr
Tänd belysning i eller på anläggning
400 kr
Larmutryckning
Faktisk kostnad
Verksamhet på ej bokad tid*
Prisgrupp 2/påbörjad timme
Vuxenverksamhet på bokad prisgrupp 0-tid*
Prisgrupp 2/påbörjad timme
Övrig verksamhet bokad som föreningsverksamhet
Prisgrupp 2
Bokad och/eller tilldelad tid som inte nyttjas till 100
Prisgrupp 2/påbörjad timme
%
Ej genomförd grovstädning
Faktisk kostnad
Match bokad efter kl. 12.00 dagen innan match
400 kr
Ungdomsmatch på bokad träningstid
Prisgrupp 1/påbörjad timme
Seniormatch på bokad träningstid*
Prisgrupp 2/påbörjad timme
* Avgift för fotbollshall med konstgräs debiteras 900 kr/timme för hela anläggningen och 300 kr/timme för del av
anläggning.
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Kontaktuppgifter
Bokningsenheten
malmo.se/bokalokal
e-post: booking@malmo.se

Vid bokning av evenemang kontaktas evenemangsenheten
e-post: evenemangfritid@malmo.se

Bokning av anläggningarna nedan görs direkt till respektive anläggning:
Baltiska Bowlinghallen
Bulltofta motionscenter
Hylliebadet
Simhallsbadet
Rosengårdsbadet
Oxievångsbadet
Öresunds Funkis
Torups friluftsgård
Malmö IdrottsAkademi

040-34 27 00
040-34 26 11
040-34 26 50
040-34 26 00
040-34 68 91
040-34 26 06
040-34 25 00
040-34 28 00
040-34 30 44
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Priser för bokningsbara idrottsanläggningar
Det är tillåtet att som privatperson nyttja fritidsförvaltningens grus- och konstgräsplaner, bollfält, utomhusytor
för friidrott samt beachvolleyplaner under obokade tider, så länge det inte stör pågående aktiviteter.

Baltiska bowlinghallen
Priserna gäller fr.o.m. 1 augusti 2020 2021.
Bokning/avbokning görs direkt till Baltiska bowlinghallen.
Prisgrupp 0* Prisgrupp 1
Prisgrupp 2
Träning pris/timme/bana
Vardagar före kl. 16.00
70 kr
140 kr
Vardagar efter kl. 16.00 samt helger
0 kr
140 kr
180 kr
Tävling pris/match
4-mannalag, 4 banor, speltid 100 min
0 kr
900 kr
1210 kr
8-mannalag, 8 banor, speltid 100 min
0 kr
1810 kr
2410 kr
8-mannalag, 8 banor, speltid 120 min
0 kr
2270 kr
2840 kr
Vardag före kl 16.00
4-mannalag, 4 banor, speltid 100 min
450 kr
8-mannalag, 8 banor, speltid 100 min
900 kr
Hyra skor & skåp
Skor/tillfälle
20 kr
Extra stort skåp/säsong
400 kr**
Mellanstort skåp/säsong
300 kr**
Mindre skåp/säsong
130 kr**
*0-taxa gäller både för registrerad förening i Malmö Stad (med säte i Malmö) och bidragsberättigad förening
med barn- och ungdomsverksamhet under 2021.
**Moms ingår

Friidrott
Friidrott utomhus pris/timme
Malmö stadion
Ensamrätt
Del av anläggning (ej ensamrätt)
Löpargången
Del av löpargången
Kastplan
Del av kastplan
Hästhagens IP
Ensamrätt
Del av anläggning (ej ensamrätt)
Heleneholms IP
Ensamrätt
Del av anläggning (ej ensamrätt)
Friidrottshallen Atleticum pris/timme
Hyra del av hall (ej ensamrätt, max 60 pers/del)
Hyra hel hall (5 delar)
Privatpersoner kan inte hyra Atleticum.
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Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

450 kr
150 kr
150 kr
75 kr
150 kr
75 kr

1800 kr
600 kr
600 kr
300 kr
600 kr
300 kr

0 kr
0 kr

250 kr
100 kr

1000 kr
400 kr

0 kr
0 kr

375 kr
125 kr

1500 kr
500 kr

0 kr
0 kr

250 kr
1000 kr

800 kr
4000 kr

Ishallar
Prisgrupp 0
Prisgrupp 1
Prisgrupp 2
Ishallar ordinarie säsong pris/timme
0 kr
400 kr
1600 kr
1
2
Utöver ordinarie säsong pris/timme i öppen ishall
400 kr
600 kr
2400 kr
Utöver ordinarie säsong pris/vecka3
35 000 kr
35 000 kr
enl. ök.
Utöver ordinarie säsong pris/dag3
5000 kr
5000 kr
enl. ök.
Extra spolning mitt i träningspass
200 kr
200 kr
400 kr
1 Verksamhet för barn och unga upp till och med 16 år
2 Verksamhet från 17 år och äldre
3 Gäller endast i anslutning till ordinarie säsong eller annat öppethållande. Priserna för att hyra ishallarna utöver
ordinarie säsong ska alltid göras enligt särskilt avtal. Uthyrning gäller ej Isstadion.

Sporthallar och gymnastiksalar
Pris per timme
Liten gymnastiksal
Stor gymnastiksal
Sporthall
Sporthall, handboll i klisterhall
Utöver ordinarie öppethållande

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
enl. prisgrupp
1

100 kr
150 kr
225 kr
325 kr
enl. prisgrupp
2

150 kr
600 kr
900 kr
1300 kr
enl. prisgrupp
2

0 kr
0 kr

125 kr
125 kr

500 kr
500 kr

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr

80 kr
40 kr

320 kr
160 kr

0 kr
0 kr

225 kr
110 kr

900 kr
450 kr

0 kr
0 kr

675 kr
225 kr

2700 kr
900 kr

0 kr
0 kr

80 kr
40 kr

320 kr
160 kr

0 kr

80 kr

320 kr

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

550 kr
350 kr
150 kr
150 kr

Kampsportslokaler
Brottningssal
Boxningssal

Planer
Grusplaner
11-spelsplan
7-spelsplan
Gräs-/Konstgräsplaner
11-spelsplan
7-spelsplan
Fotbollshall med konstgräs
Hel hall
Del av hall
Bollfält
11-spelsplan
7-spelsplan
Beachvolleybollplan
Malmö IP och Hästhagens IP
Inomhushall för cricket
Whole court
Cricket court
Net 1
Net 2
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Möteslokaler/barnkalas*
Möteslokal liten (10 personer)
Möteslokal stor (11 – 30 personer)
Barnkalas Klagshamns Folkets hus
*Avser inte möteslokaler på Stadionområdet

100 kr/timme
150 kr/timme
150 kr/timme
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Anläggningsindex
Små gymnastiksalar
Apelgårdsskolan
Augustenborgsskolan
Bergaskolan
Blankebäckskolan
Bulltoftaskolan
Dammfriskolans gymnastiksal
Elinelundsskolan
Fridhemsskolan
Husiegårds Idrottshus
Husieskolan
Högaholmsskolan
Höjaskolan
Johannesskolan (2)
Kirsebergsskolan (2)
Klagshamns Folkets hus
Kroksbäcksskolan
Kungshögskolan
Linnéskolan
Lorensborgsskolan
Lärarhögskolan
Mellanhedsskolan
Munkhätteskolan (2)
Nydalaskolan
Petriskolan
Ribersborgsskolan
Rosengårdsskolan (2)
Rörsjöskolan
Rörsjö-Zenitskolan (2)
Sofielundsskolan (2)
Sorgenfriskolan
Stenkulaskolan (2)
Tygelsjöskolan
Videdals motionshall
Värner Rydénskolan (2)
Österportskolan

Stora gymnastiksalar
Annebergsskolan
Dammfriskolans sporthall
Elinelundskolan
Geijerskolan
Hermodsdalsskolan
Husiegårds pjäshall
Möllevångsskolan
Neptuniskolan
Risebergaskolan
Slottstadens sporthall
Söderkulla sporthall
Tingdammsskolan
Kampsportslokaler
Kulladals sporthalls brottningslokal
Limhamns sporthalls brottningslokal
Malmö isstadions boxningslokal
Malmö isstadions taekwondolokal
Rosengårds sporthalls boxningslokal
Rosengårds sporthalls brottningslokal
Rosengårds sporthalls judolokal
Kulladals sporthalls brottningslokal
Limhamns sporthalls brottningslokal
Malmö isstadions boxningslokal
Malmö isstadions taekwondolokal
Rosengårds sporthalls boxningslokal
Fotbollshall med konstgräs
Kombihallen
Kunskapsportens Arena
Inomhushall för cricket
DR Cricket Center

Övriga lokaler som prissätts som små gymnastiksalar
Dammfriskolans balettsal
Glasbrukshallens danssal
Husiegårds idrottshus spinninglokal
Limhamns sporthalls bordtennislokal
Lindängens sporthalls lilla sal
Sundsbrohallens lilla sal
Klagshamns Folkets hus möteslokaler

Sporthallar
Baltiska hallen
Baltiska träningshallen
Bäckagårdskolans sporthall
Glasbrukshallen
Gottorpshallen
Heleneholms sporthall
Herrgårdens sporthall
Hyllievångshallen
Hästhagens sporthall, två hallar
Kirsebergs sporthall
Klagshamns sporthall
Kulladals sporthall
Latinskolans sporthall
Limhamns sporthall
Lindeborgs sporthall
Lindängens sporthall
Oxievångs sporthall
Pilbäckshallen
Rosengårds sporthall
Rönnens sporthall
Stadions sporthall
Stapelbäddshallen
Sundsbrohallen
Toftanäs sporthall
Videdals sporthall
Ishallar
Rosengårds ishall
Malmö Isstadion
Kirsebergs ishall
Limhamns ishall
Malmö Arena träningshall

Övriga lokaler som prissätts som sporthallar
Sofielunds idrottshus bordtennishall
Sofielunds idrottshus gymnastikhall
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Simhallar
Hylliebadet
FIFH Malmö och DHR Malmö hyr banor och bassänger till nolltaxa enligt överenskommelse.
Simhallsbadet
Hyra av bassäng pris/timme
Hoppbassäng
1 bana (25 meter)
1 bana (50 meter)
Undervisningsbassäng
Bokning/avbokning görs direkt till Simhallsbadet.

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr
0 kr
0 kr

250 kr
100 kr
200 kr
200 kr

1000 kr
400 kr
800 kr
800 kr

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr
0 kr

150 kr
900 kr
150 kr

600 kr
3600 kr
600 kr

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

0 kr
0 kr
0 kr

150 kr
600 kr
150 kr

600 kr
2400 kr
600 kr

≤ 10 st
1500 kr
2000 kr
3500 kr
4500 kr
2500 kr
3500 kr
6000 kr

11 – 20 st
2500 kr
3000 kr
6000 kr
8000 kr
4000 kr
5000 kr
10 000 kr

> 20 st
Enl. ök
Enl. ök
Enl. ök
Enl. ök
Enl. ök
Enl. ök
Enl. ök

Prisgrupp 0

Prisgrupp 1

Prisgrupp 2

50 kr
300 kr
1500 kr

120 kr
800 kr
2500 kr

300 kr
2000 kr
3500 kr

50 kr
400 kr

85 kr
750 kr

165 kr
1500 kr

Rosengårdsbadet
Hyra av bassäng pris/timme
Inomhus 1 bana 25 meter (5-10 deltagare)
Inomhus hela bassängen 6 banor (max 60 deltagare)
Utomhus 1 bana 50 meter
Bokning/avbokning görs direkt till Rosengårdsbadet.
Oxievångsbadet
Hyra av bassäng sker utanför ordinarie öppettider –
pris/timme och bana
Inomhus 1 bana (5-10 deltagare)
Hela bassängen (4 banor, max 40 deltagare)
Undervisningsbassäng
Bokning/avbokning görs direkt till Oxievångsbadet.
Livräddning (endast till Malmö stad-anställda)
HLR (1,5 h) fram till kl. 17.00
HLR (1,5 h) efter kl. 17.00
HLR och Första hjälpen (3,5 h) fram till kl. 17.00
HLR och Första hjälpen (3,5 h) efter kl. 17.00
Livräddning i vatten (2,5 h) fram till kl. 17.00
Livräddning i vatten (2,5 h) efter kl. 17.00
Paketpris HLR, Första hjälpen, livräddning i vatten

Öresunds Funkis
Lokal med bord, stolar och kök (max 50 pers)
1 september – 13 maj
Mån-fre, 08.00-20.00, per timme*
Mån-fre, 08.00-20.00, heldag
Lör-sön, 09.00-16.00, heldag
Lokal med två omklädningsrum, bastu och pentry
1 september-13 maj
Mån-fre, 08.00-20.00, per timme*
Lör-sön, 09.00-01.00, heldag
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* Minst tre timmars uthyrning.
Öresunds Funkis lokaler är endast bokningsbara för Malmö stads förvaltningar och registrerade föreningar.
Bokning/avbokning görs direkt till Öresunds Funkis.
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Priser för genomförande av evenemang på fritidsförvaltningens anläggningar
Anläggningar på Stadionområdet
Heldag vardagar avser 08.00 – 22.00
Heldag helg avser 08.00 – 18.00
Heldag helg (Stadionområdet) avser 08.00 – 20.00

Atleticum
Baltiska hallen
Malmö isstadion
Kombihallen
Baltiska träningshallen
Malmö stadion
Malmö IP
Stadions Sporthall
Baltiska bowlinghallen, hela anläggningen
Baltiska hallens västra, södra och norra foajé,
omöblerad
Isstadions västra, södra och norra foajé, omöblerad

900 kr/timme 9000 kr/heldag
1000 kr/timme 9000 kr/heldag
1100 kr/timme 9000 kr/heldag
900 kr/timme 9000 kr/heldag
500 kr/timme 4500 kr/heldag
Enl. ök.
Enl. ök.
6000 kr/heldag
12 000 kr/heldag
2000 kr/dag och foajé 2500
kr/heldag och foajé
2000 kr/dag och foajé 2500
kr/heldag och foajé

Registrerade
föreningar och
organisationer.
Övriga arrangörer
betalar enligt
överenskommelse.
1000 kr/timme
1000 kr/timme
1000 kr/timme
1000 kr/timme
500 kr/timme

750 kr/timme
500 kr/timme
500 kr/timme

Registrerade
föreningar och
organisationer.
Övriga arrangörer
betalar enligt
överenskommelse.
Möteslokaler
Baltiska hallens östra foajé, möblerad för möte (max
150 personer)
Biblioteket, Baltiska hallen (max 100 60 personer)
Baltiska hallens pressrum, möblerad för möte

800 kr/timme 3000 kr/heldag

800 kr/timme

800 kr/timme 3000 kr/heldag
800 kr/timme
500 kr/timme, 2000 kr för
500 kr/timme
heldag 2500 kr/heldag
I hyra av möteslokal ingår iordningställande till önskad möblering inför ankomst samt tillgång till projektor (i
östra foajén ingår även tillgång till högtalaranläggning med ett trådlöst headset.) Önskas tillgång till
tekniker/resursperson i samband med möte/konferens tillkommer en kostnad enligt överenskommelse. Kaffe,
lunch etc. kan tillhandahållas mot separat offert.
Registrerade föreningar och
organisationer
Övriga priser på stadionområdet
Tillfällig reklamrätt, fast pris/evenemang
Tillfällig försäljningsrätt/dag

5000 kr*
1500 kr*
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Övriga idrottsanläggningar
Registrerade
föreningar och
organisationer.
Övriga arrangörer
betalar enligt
överenskommelse.
Ishallar och sporthallar
Hyra av ishall (Limhamn, Kirseberg och Rosengård)**
Hästhagens sporthall vån 1
Hästhagens sporthall vån 3
Hästhagens sporthall vån 1 och vån 3
Heleneholms sporthall
Sporthall
*Moms ingår

500 kr/timme 4000 kr/heldag
6000 kr/heldag
6000 kr/heldag
9000 kr/heldag
6000 kr/heldag
500 kr/timme 3000 kr/heldag

500 kr/timme
800 kr/timme
800 kr/timme
1000 kr/timme
800 kr/timme
500 kr/timme

Boxningsringar
Registrerade föreningar och
organisationer. Övriga arrangörer
betalar enligt överenskommelse.
Pris/evenemang
Rosengårds sporthall (exklusive lokalhyra)
Boxningsring inkl. upp- och nedmontering utförd av förvaltningen
Boxningsring exkl. upp- och nedmontering, men med arbetsledare från
förvaltningen
Baltiska hallen
Internationell tävlingsring av märket Kerko sport, fullutrustad

8000 kr
4000 kr

enl. ök.

Hylliebadet
Hylliebadet kan bokas till max 10 tävlingsdagar/år.
Önskas tillgång till badvärd/resursperson i samband med evenemang tillkommer kostnad enligt
överenskommelse.
Registrerade föreningar och
organisationer
Hyra av bassäng pris/dag
50-metersbassäng
Halv 50-metersbassäng (andra halvan kan vara öppen
för allmänheten)
1 bana (50 meter)
Hyra av bassäng pris/timme
Hela undervisningsbassängen (16,7 m)
Hela höj- och sänkbara undervisningsbassängen (16,7
m)
1 bana (25 meter)
1 bana (50 meter)

Övriga

10 000 12 000 kr
4000 4500 kr
1200 1400 kr
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500 kr
600 kr

2000 kr
2200 kr

200 250 kr
300 400 kr

700 800 kr
1000 1200 kr

Simhallsbadet
Registrerade föreningar och
organisationer
Pris/dag
50-metersbassäng och hoppbassäng
9000 10 000 kr
Halv 50-metersbassäng och hoppbassäng
6000 6500 kr
50-metersbassäng
6000 6500 kr
Hoppbassäng
4000 4500 kr
Halv 50-metersbassäng
3000 3500 kr
Önskas tillgång till badvärd/resursperson i samband med evenemang tillkommer kostnad enligt
överenskommelse.

Extra personal
Registrerade föreningar och
organisationer
Pris/person/timme
Vaktmästare
Extra vaktmästare under evenemanget inom avtalade 400 kr*
tider för evenemanget**
Extra vaktmästare under evenemanget utöver
700 kr*
avtalade tider för evenemanget, övertid
* Moms ingår
** Priset gäller även om det inte tecknats evenemangsavtal

Övriga
Pris/person/timme

650 kr*
900 kr*

Evenemangsutrustning
I samband med upprättande av arrangemangsavtal kommer det att finnas möjlighet att hyra utrustning enligt
nedan. Alla priser exklusive transport.
Scenpodium/del (totalt 120 scendelar, varje del är 1x2 m, benhöjd 20,
40, 60 och 80 cm)
Uppvärmningspodium/del
Bord
Stol
Prispall
Flaggor/styck
Målkamera
Tidtagaranläggning, rullande tid
* Moms ingår

Pris/dag
180 kr*
220 kr* plus arbetskostnad
65 kr*
15 kr*
200 kr*
100 kr*
3000 kr*
1000 kr*

Transportservice
Transportservice utför inte monteringsarbeten av förhyrd utrustning. Då fritidsförvaltningens personal svarar för
hämtning och återlämning tillkommer kostnad per timme för samtliga kundkategorier.

Liten lastbil 3,5 ton med förare
Vardagar kl. 07.00-16.00
Helger och kvällstid
Stor lastbil med förare
Vardagar kl. 07.00-16.00
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Registrerade föreningar och
organisationer
Pris/person/timme

Övriga
Pris/person/timme

520 kr*
910 kr*

1085 kr*
1325 kr*

1200 kr*

Enl. ök.

Traktor med förare
Vardagar kl. 07.00-16.00
Helger och kvällstid
Truck med förare
Vardagar kl. 07.00-16.00
Helger och kvällstid
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520 kr*
910 kr*

1085 kr*
1325 kr*

520 kr*
910 kr*

1085 kr*
1325 kr*

Skolpriser
Skolpriser gäller när förskolor och skolor inom Malmö stad hyr anläggning av fritidsförvaltningen under tid då
fritidsförvaltningen har nyttjanderätt till anläggningen. Särskilda överenskommelser med avvikelser från dessa
regler kan förekomma mellan fritidsförvaltningen och övriga förvaltningar. Kommunala förskolor, skolor och
fritidsgårdar från andra kommuner betalar alltid enligt prisgrupp 2.

Kommunala skolor
Malmö stads kommunala grund- och gymnasieskolors rätt att under dagtid använda fritidsförvaltningens
inomhusanläggningar regleras genom överenskommelser. Utöver dessa överenskommelser gäller att Malmö
stads kommunala grund- och gymnasieskolor har rätt att på dagtid använda fritidsförvaltningens idrottsplatser
utan avgift med undantag av gräs- och konstgräsplaner, vilka kan bokas enligt prisgrupp 2. Särskilda
överenskommelser finns för konstgräsplanerna vid Oxievångs IP, Mellanhedens IP, Sorgenfri IP, Bäckagårdens IP,
Limhamns IP och Rosengårds IP. Malmö stads kommunala grund- och gymnasieskolors användning av
fritidsförvaltningens anläggningar på kvälls- och helgtid debiteras enligt prisgrupp 2. Om överenskommelse inte
föreligger debiteras prisgrupp 2.

Kommunala förskolor
Förskolor har rätt att på dagtid, utan avgift, utnyttja fritidsförvaltningens idrottsplatser, med undantag av gräsoch konstgräsplaner. Inomhusytor dagtid och all bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid prissätts enligt
prisgrupp 2 om inte särskilda avtal upprättats.

Friskolor och privata förskolor
Friskolor och privata förskolor har rätt att på dagtid, utan avgift, utnyttja fritidsförvaltningens idrottsplatser, med
undantag av gräs- och konstgräsplaner. Inomhusytor dagtid och all bokning av anläggningar på kvälls- och helgtid
prissätts enligt prisgrupp 2 om inte särskilda avtal upprättats.

Friluftsdagar
Bokning av idrottsplatser i samband med friluftsdagar sker utan avgift. Vid friluftsdagar ska idrottsplatser bokas
och önskemål om utrustning lämnas in senast fem arbetsdagar innan önskat datum (för bokning, se sid 3).

Övrigt
Förskolor och skolor som är involverade i någon form av projekt med registrerad förening hos
fritidsförvaltningen med stöd från till exempel Skåneidrotten eller Riksidrottsförbundet debiteras ej någon
kostnad för bokad anläggningstid inom projektet. Särskilda priser för bad, friidrott och ishallar som presenteras
på följande sidor är undantagna från den normala prissättningen både kvälls- och dagtid.

Allaktivitetshus
Enligt avtal.

17

Bad
Pris/elev
Hylliebadet
Malmö stads skolor, även friskolor
Entré hela badet
Skolor från andra kommuner
Entré hela badet

35 kr
45 kr

Simhallsbadet
Malmö stads skolor, även friskolor, bokad tid
Skolor från andra kommuner

25 kr
40 kr

Oxievångsbadet
Malmö stads skolor, även friskolor, bokad tid
Skolor från andra kommuner

20 kr
25 kr

Rosengårdsbadet
Malmö stads skolor, även friskolor, bokad tid
Skolor från andra kommuner
Lärare betalar samma pris som elever.

20 kr
25 kr
Pris/tillfälle

Skolsim
Skolor i Malmö
Skolor från andra kommuner (minst 10 elever per tillfälle, max 10 elever per bana)

Enligt avtal
300 kr/bana och 45
kr/elev

Friidrott
Pris/Timme
Atleticum
Hyra del av hall (max 60 personer/del, ej ensamrätt)
Hyra hel hall
Hyra del av hall från andra kommuner (ej ensamrätt)
Hyra hel hall från andra kommuner

300 kr
1500 kr
1500 kr
4500 kr

Omklädningsrum
Hyra av omklädningsrum/timme

0 kr
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0 kr

100 kr

Ishallar
Skolors användning av ishallar ska av säkerhetsskäl alltid bokas i förväg till booking@malmo.se.
Skolor som önskar boka tid utöver avsatt skoltid samt skolor från andra kommuner
debiteras:

Pris/timme

Rosengårds ishall
Limhamns ishall
Kirsebergs ishall
Isstadion
Malmö Arena träningshall

enligt prisgrupp 2
enligt prisgrupp 2
enligt prisgrupp 2
enligt prisgrupp 2
enligt prisgrupp 2
enligt prisgrupp 2

Skolor i Malmö som önskar boka ishall under avsatt skoltid debiteras (max 30 elever
per del):

Del (pris /
timme)

Rosengårds ishall
Limhamns ishall
Kirsebergs ishall
*Innebär ensamrätt

300 kr
300 kr
300 kr
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Hel*
(pris /
timme)
900 kr
900 kr
900 kr

