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Allmänna bestämmelser vid hyra 
av lokaler och anläggningar 
Säsongsbokning av inomhusanläggningar tillåten för vecka 31 
till vecka 17 samt sommarsäsong vecka 18 till vecka 30. Under 
jullov är gymnastiksalar idrottshallar i Sävsjö kommun stängda 
för uthyrning. 

Uppsägning av bokade tider skall ske med 14 dagars 
framförhållning. Enstaka tider kan ej avbokas vid 
schemabokningar. Byte av tid kan ske senast fyra dagar före 
avtalad hyrestid i samråd med kultur- och fritidsenheten. 
Avbokning mindre än 14 dagar före avtalad hyrestid debiteras 
med 50 % av hyreskostnaden. Avbokning mindre än fyra dagar 
före avtalad hyrestid debiteras med full hyreskostnad. 

Sävsjö kommun förbehåller sig rätten att bryta bokning för 
tävlingsmatcher eller evenemang av särskild art (efter prövning av 
kultur- och fritidsenheten) med fastställt datum och tid.  

Föreningar äger rätten att, efter kultur- och fritidsenhetens 
godkännande byta bokade tider med varandra. 

Bidragsberättigad förening är förening som enligt kultur- och 
fritidsnämndens bidragsnormer har rätten att söka kommunalt 
lokalt aktivitetsstöd i Sävsjö kommun.  

Regler 
• Uthyrda lokaler grovstädas efter avslutad träning, match 

eller evenemang av hyresgäst. I grovstädningen ingår att 
sopa, slänga skräp, ställa tillbaka lånad utrustning, stänga 
av duschkranar och att lämna lokalen i ett skick man själv 
vill finna den. 
 

• Vid publika matcher eller evenemang skall arrangör även 
svara för städning av läktare. 
 

• Handbollsklister får endast användas i Sävsjö sporthall och 
efter överenskommelse med kultur- och fritidsenheten. 



 

 

• Respektera bokade tider så att efterföljande aktiviteter kan 
starta i tid. 
 

• Observera att alla kommunala anläggningar är drogfria. 

 
1 träningstimme i sporthall, gymnastiksal eller på fotbollsplan 
motsvarar 55 minuters aktivitet. 
1 träningstimme i ishall motsvarar 50 minuters aktivitet. 
 
Hyresbidrag kan inte sökas för Sävsjö kommuns 
idrottsanläggningar då hyrorna redan är subventionerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bokning av anläggning 
Bokning av lokaler görs via Sävsjö kommuns hemsida via 
www.savsjo.se.  
Klicka dig vidare till Uppleva och göra/ Föreningar och bidrag/ 
Föreningsportalen och föreningsregister/ Föreningsportal. 

Kontakt 
Sävsjö kommun, Kultur- och fritidsenheten 
576 80 Sävsjö 
 
Besök: Djurgårdsgatan 1, Sävsjö 
Telefon: 0382 152 00 
E-post: kultur-fritid@savsjo.se 
 
  

http://www.savsjo.se/
https://savsjo.actorsmartbook.se/
mailto:kultur-fritid@savsjo.se


 

 

Taxor 

idrottsanläggningar i 

Sävsjö kommun 2023

Bidragsberättigad 

verksamhet           

Barn och ungdom                         

-25 år

Bidragsberättigad 

seniorverksamhet                     

Privat, företag, 

övriga föreningar

Externa gäster 

bosatta och 

verksamma utanför 

Sävsjö kommun

Träningsverksamhet

Sävsjö Sporthall 77:- 206:- 412:- 823:-

Idrottshall, hel hall 72:- 180:- 257:- 515:-

Idrottshall, halv hall 57:- 134:- 185:- 370:-

Gymnastiksal 57:- 134:- 185:- 370:-

Skyttecenter hel hall 1 och 2 72:- 180:- 257:- 515:-

Skyttecenter per hall 1, 2, 3 57:- 134:- 185:- 370:-

Ishall 77:- 206:- 412:- 823:-

Konstgräs, hel plan 77:- 206:- 412:- 823:-

Konstgräs, halv plan 62:- 170:- 309:- 617:-

Gräs, hel plan 72:- 180:- 257:- 515:-

Gräs, halv plan 57:- 134:- 185:- 370:-

Allvädersbana 77:- 206:- 412:- 823:-

Allvädersbana, enskild gren 62:- 170:- 309:- 617:-

Bidragsberättigad 

verksamhet           

Barn,ungdom, senior 

-25 år                      

Bidragsberättigad 

verksamhet 

Representationslag,  

A-lag, seniorlag och 

entrébelagda 

evenemang                                  

Privat, företag, 

övriga föreningar

Externa gäster 

bosatta och 

verksamma utanför 

Sävsjö kommun

Match, idrottsevenemang (inkl. 30 minuters ställtid)

Sävsjö Sporthall 93:- 370:- 617:- 1235:-

Idrottshall 93:- 288:- 370:- 740:-

Gymnastiksal 67:- 206:- 278:- 587:-

Ishall 93:- 370:- 617:- 1235:-

Konstgräs, hel plan 93:- 370:- 617:- 1235:-

Konstgräs, halv plan 72:- 412:- 823:-

Gräs, hel plan 93:- 288:- 370:- 740:-

Gräs, halv plan 62:- 257:- 515:-

Allvädersbana 93:- 370:- 617:- 1235:-

Övriga idrottsarrangemang

216:-

Idrottsarrangemang ungdom -25 år                                                                                                

RF SISU Småland, Svenska riksidrottsförbundets specialidrottsförbund i samarbete med lokal 

förening.
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