Bilaga 1

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2017

BAD

2017-07-01
2018-06-30

2016-07-01
2017-06-30

--1 400 kr
--2 400 kr
--520 kr
--5 000 kr

1 400 kr
--2 200 kr
--500 kr
--4 800 kr
---

720 kr
360 kr

720 kr
360 kr

80 kr
40 kr
0 kr
20 kr

80 kr
40 kr
0 kr
20 kr

Mörbybadet
Årskort
Vuxen fr.o.m 17 år (vardagar före kl. 15:00)
Vuxen fr.o.m 16 år (vardagar före kl. 15:00)
Vuxen fr.o.m 17 år
Vuxen fr.o.m 16 år
Barn/ungdom t.o.m 16 år
Barn/ungdom t.o.m 15 år
Familjekort 2 vuxna o 2 barn/ungdom t.o.m 16 år
Familjekort 2 vuxna o 2 barn/ungdom t.o.m 15 år
Klippkort 10 ggr (gäller max 1 år från inköpsdatum)
Vuxen
Barn 4-17 år
Engångsentré
Vuxen
Barn 4-17 år
Barn under 4 år i sällskap med förälder
Resultatenheter
Övrigt
Solarium, simskola, ej badande, café och liknande
bestäms av badenheten

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2017
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017

BIBLIOTEK

2017

2016

20 kr
10 kr
220 kr
500 kr

20 kr
10 kr
220 kr
500 kr

20 kr

20 kr

100 kr

100 kr

220 kr
140 kr
300 kr
50 kr
180 kr
500 kr
500 kr

220 kr
140 kr
300 kr
50 kr
180 kr
500 kr
500 kr

25 kr

25 kr

40 kr
150 kr

40 kr
150 kr

Avgift för lån av film
Vuxen per vecka (avgift får tas ut där hyrvideorättighet
finns)

20 kr

20 kr

Teaterbiljetter
Biljetter till förskole- och skolföreställningar på bibliotek
Biljetter till övrig teater för barn bestäms per tillfälle

50 kr

50 kr

Förseningsavgifter vuxenavdelning
Spelfilm per påbörjad vecka
Övriga medier per påbörjad vecka
Maxbelopp per media
Maxbelopp per återlämningsdatum
Förseningsavgifter barnavdelning
Spelfilm och barnfilm per påbörjad vecka
Spärrsumma
Spärrsumma för skuld till biblioteken
Ersättning för förkomna/skadade medier
Vuxenbok
Barnbok
Ljudbok
Tidskrift
Musik
Dataspel
Filmer
Dyrbart och svårersättligt material ersätts med beräknat
återanskaffningsvärde
Förlorat bibliotekskort
Nytt bibliotekskort
Reservationsavgifter
Fjärrlån inom Sverige och övriga Norden
Fjärrlån utom Norden

BIBLIOTEK forts.
Hyra av bibliotekslokaler
Studiecirklar, studieförbund dagtid/gång
Studiecirklar, studieförbund övrig tid/gång
Andra intressenter
Kopiering och utskrifter
A4 svart/vit per enkelsida
A4 färg per enkelsida
A3 svart/vit per enkelsida
A3 färg per enkelsida

2017

2016

200 kr
400 kr
Offereras

200 kr
400 kr
Offereras

3 kr
6 kr
6 kr
18 kr

3 kr
6 kr
6 kr
18 kr
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FRITIDSGÅRDAR

2017

2016

Speciella tillfällen
Självkostnad

Speciella tillfällen
Självkostnad

1 300 kr
640 kr
155 kr
Offereras

1 300 kr
640 kr
155 kr
Offereras

1 530 kr
125 kr

1 530 kr
125 kr

2017

2016

Ämneskurser
Musik, dans, teater, drama/termin
Kör/termin

Enl. separat bilaga

Enl. separat bilaga

Hyra
Instrument/termin
Skor/termin

Enl. separat bilaga

Enl. separat bilaga

2017

2016

510 kr

510 kr

Självkostnad

Självkostnad

2017

2016

Enl. separat bilaga
500 kr
500 kr

Enl. separat bilaga
500 kr
500 kr

Termins- och deltagaravgifter
Dagkollo åk 4-6/vecka
Lokalkostnad Fribergagården
Cafeterian (efter stängning) per gång
Stora rummet/timma
Studierum/timma
Specialarrangemang
Övriga Fritidsgårdar
Gården efter ordinarie öppethållande/gång
Studierum/timma

DANDERYDS KULTURSKOLA

KULTURSTÖD
Administrativ avgift vid utlåning av konst
för tillfällig utställning
Skollovsaktivitet/vecka

ANLÄGGNINGAR
Planhyror
Avgift för ostädade omklädningsrum
Avgift för kvarlämnad innebandysarg

Avgifter inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden
2017
Avgifterna gäller från och med 1 januari 2017

Kategori 1:

Barn- och ungdomsorganisationer verksamma i Danderyds kommun med
deltagare som är 20 år eller yngre.
Pensionärs- och handikapporganisationer verksamma i Danderyds kommun.

Kategori 2:

Organisationer verksamma i Danderyds kommun med deltagare där merparten
är över 20 år.
Danderyds kommuns förvaltningar.

Kategori 3:

Privatpersoner och företag.
Föreningar som ej är verksamma i Danderyds kommun.

Danderydsgården
Danderydsgården finns tillgänglig för uthyrning fredagar efter klockan 17:00 samt dag- och
kvällstid lördagar och söndagar.

(Kronor per timme)

Lokalhyra

Kategori 1

Kategori 2

Kategori 3

60 kr

200 kr

Offereras

Vid offentliga arrangemang kan avgifter för utrustning och personal tillkomma. Lokalen hyrs
ut momsfritt men på priser därutöver (vaktmästare, tekniker mm) tillkommer moms.

Stora aulan Danderyds gymnasium
Aulan i Danderyds gymnasium har maximalt 380 sittplatser. Lokalen är belägen i Danderyds
gymnasium och hyrs ut i mån av tillgång.

Lokalhyra (kr/tim)

Kategori 1 (20 %)

Kategori 2 (50 %)

Kategori 3 (100 %)

Vardag 8-17

200 kr

500 kr

1 000 kr

Kväll och helg

200 kr *)

500 kr *)

1 000 kr *)

Minimidebitering är 4 timmar. Offert lämnas vid större evenemang. Lokalen hyrs ut
momsfritt men på priser därutöver (vaktmästare, tekniker mm) tillkommer moms. Bokning
ska ske senast en månad innan önskat datum.
Följande ingår i hyran:
Teknisk utrustning, normalstädning, ventilation, belysning
Följande ingår inte i hyran:
Eventuellt behov av extrastädning debiteras med 450 kr/tim
*) Uthyrning kvällar och helger sker när sådan är möjlig. Tid för vaktmästare och tekniker
kan tillkomma. Denna kostnad vidarefaktureras kund.

