IDRETTSANLEGG – BETALINGSSATSER F.O.M 01.01.2017


Vedtatt i kommunestyret den 15/12-2016 K.sak 133/16

Stjørdalshallen, Fosslia Fjellhall, Skatvalshallen og Hegrahallen:
(Alle priser oppgitt pr.time) Følger skoleåret
innenfor åpningstid 1600 - 1900 (hverdager)
Gratis lag og foreninger u/19 år, egen avtale for kommunal skole/ barnehage.

Innenfor åpningstid 0800-2200 (hverdager) og 0800-2200 (helg)
For bedrifter, Private skoler/ barnehager, Privat personer.
- innenfor åpningstid 0800 – 2200 (hverdager) og 0800-2000 (helg)
hele hallen m/ 3 garderober
kr
865
1 håndballflate m/ 1 garderobe
kr
288
2/3 del`s hall m/ garderobe
(gjelder ikke Stjørdalshallen)
kr
182
1/3 del`s hall m/ garderobe
(gjelder ikke Stjørdalshallen)
kr
92
trimrom m/ garderobe
(Stjørdalshallen)
kr
286
trimrom m/ garderobe
(Skatval og Fjellhallen)
kr
96
garderobe m/ dusj
kr
59
kiosk/kafeteria
kr
70
små møterom/kontor
kr
70
store møterom inkl/prosjektor
kr
140
Klatrehallen u/18 år pr gang
kr
47
Klatrehallen o/18 år pr gang
kr
72
Buldrerom u/18 år pr gang
kr
36
Buldrerom o/18 år pr gang
kr
62

Squash hallen:
Innenfor åpningstid 0800-1600 (hverdag) og 0800-1200 (helg
- (Alle priser oppgitt pr.halvtime)
en hall m/garderobe
Innenfor åpningstid 1600-2200 (hverdager) og 1200-2200 (helg)
- (Alle priser oppgitt pr.halvtime)
en hall m/garderobe
Årskort (følger skoleåret)
Halv årskort (følger skoleåret)

kr

70

kr
kr
kr

105
5 500
3 000

Øverlands-minde (gress og løpebane)
innenfor åpningstid 0800-2200 (hverdager), og 0800-2000 (helg).
kr
288

Halsenbanen, Travbanen, Husbyhjordet, Sirkustomta, Stevnehuset og grøntområder
innenfor åpningstid 0800-2200 (hverdager), og 0800-2000 (helg).
kr
108

Ved ledig kapasitet kan skoler, barnehage og uorganisert i den prioritet, få disponere anleggene gratis. I
perioden 01.juli til 01.august gjelder dette også lørdager.
1.1. Utleie utover ordinær åpningstid: Beregnes høyeste utleietakst + 100% tillegg.

1.2. Utleie til andre formål eller øvrige brukere: Avtales pris og leieforhold med driftsansvarlig.
1.3. Ved utleie til inntektsgivende formål til idrettslige arrangement beregnes 15% av billettinntektene,
eller minimum høyeste utleietakst. Gjelder også kommersiel leie
1.4. Ved utleie til lag og foreninger utenfor Stjørdal kommune gjelder samme regler, men de får laveste
prioritet.
1.5. Prisene legges hver høst frem til politisk behandling..

