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Inledning 
Dessa regler gäller föreningars rätt och möjlighet att nyttja fullmäktigesalen 
i Turebergshuset. 
Reglerna gäller jämte ”Regler för tillträde till Turebergshuset”, antagna av 
kommunstyrelsen 2022-06-07, § 92, dnr 2022/0147, nedan kallade 
”Tillträdesreglerna”. 
 

Regler 
För vilka reglerna gäller 
Reglerna är tillämpliga på ideella föreningar samt bostadsrättsföreningar 
med säte i Sollentuna och/eller som har minst hälften av sina medlemmar 
folkbokförda i Sollentuna. Ideella föreningar i form av politiska partier 
begränsas till de partier som är representerade i Sollentuna 
kommunfullmäktige. 

Bokningstider 
Föreningar har möjlighet att boka fullmäktigesalen på vardagar efter 
ordinarie kontorstid och på helger.  
När fullmäktigesalen är upptagen för sammanträde med 
kommunfullmäktige eller annan kommunal aktivitet är den inte bokningsbar 
för föreningar. 

Villkor för bokning 
Den aktivitet som fullmäktigesalen bokas för ska rikta sig mot föreningens 
egna medlemmar. 
Fullmäktigesalen får inte bokas för färre deltagare än 10. 
Fullmäktigesalen får inte bokas av föreningar som bedriver verksamhet som 
strider mot de diskrimineringsgrunder som finns angiva i 
diskrimineringslagen, dvs. kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
Bokning får göras tidigast sex månader före användningstillfället. Under 
denna sexmånadersperiod får en och samma förening boka fullmäktigesalen 
maximalt vid sex tillfällen. 
För att få boka fullmäktigesalen ska legitimerad behörig företrädare för 
föreningen visa upp föreningens stadgar samt protokoll som visar styrelsens 
medlemmar. Med behörig företrädare avses styrelsemedlem. 
Vid bokningen ska föreningen uppge 

- syftet med mötet 
- beräknat antal deltagare vid mötet 
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Vid tveksamhet avgör kommundirektören om en förening har rätt att boka 
fullmäktigesalen.  

Bokningstider och avgifter 
Vardagar 
På vardagar efter kontorstid får fullmäktigesalen bokas vid ett tillfälle om 
tre timmar, per kväll.  
Avgiften är 300 kronor för ideella föreningar och 1 000 kronor för 
bostadsrättsföreningar. 
Helger 
På helger får fullmäktigesalen bokas vid två tillfällen om vardera två och en 
halv timme, per dag. En och samma förening får även boka ett 
sammanhängande tillfälle om sex timmar.  
Avgiften för två och en halv timme är 300 kronor och för sex timmar 600 
kronor, för ideella föreningar. För bostadsrättsföreningar är avgiften 1 000 
kronor för två och en halv timme och 2 000 kronor för sex timmar. 


	Inledning
	Regler
	För vilka reglerna gäller
	Bokningstider
	Villkor för bokning
	Bokningstider och avgifter


