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AVGIFTER OCH RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV 

SAMLINGSLOKALER FÖR KULTUR 

 

Antagna av kultur- och fritidsnämnden 2021-04-28, 

Att gälla från och med 2021-05-01 

 

Från och med 2004-01-01 är kultur- och fritidsnämnden bemyndigad 

att fastställa dessa avgifter. 
 

Kultur- och fritidsnämndens samlingslokaler för kultur skall i första 

hand användas för offentliga kulturarrangemang. I mån av utrymme 

upplåts lokalerna till andra arrangemang. Vid tveksamhet om 

upplåtelse av lokal skall frågan behandlas av kultur- och 

fritidsnämndens arbetsutskott. I lokalerna råder det alkoholförbud. 

 

Taxorna för uthyrning av samlingslokaler för kultur ska revideras vart 

fjärde år.  

 

 
 

1. Amorinasalen och Tintomararummet, Sollentuna 
bibliotek 

 

Kostnadsnivå 1 
 

Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund. 
 

• Tintomara     100 kr per timme 

• Amorina     100 kr per timme 

• Vid uthyrning av båda lokalerna   200 kr per timme 
 

 
 

Kostnadsnivå 2 
 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående 

skolor och motsvarande. 
 

• Tintomara    250 kr per timme  

• Amorina    250 kr per timme  

• Vid uthyrning av båda lokalerna  500 kr per timme  
 
 

Kostnadsnivå 3 
 

Övriga hyresgäster till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.  
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• Tintomara –    750 kr per timme  

• Amorina    750 kr per timme  

• Vid uthyrning av båda lokalerna  1500 kr per timme  

 

2. Edsbergs slott 
 

Samtliga gruppvisningar av Edsbergs slott bokas mot faktura. 

 

 

2.1 Scoutstugan, Edsvik 
 
Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.    

    100 kr/tim. 

Eventuell städavgift tillkommer. 

 
Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim. 

Eventuell städavgift tillkommer. 
 

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

Eventuell städavgift tillkommer. 

 

 

3. Arena Satelliten 

 
 

3.1 Klubben 

 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 3 
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Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 
3.2 Ljusgården 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

3.3 Lägergården Edsvall (inklusive raststugan) 

Kostnadsnivå 1 

Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för alla 

samt religiösa samfund.                                                                                                                                  

 500 kr/dag 

 500 kr/natt 

 

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor och motsvarande

 1000 kr/dag  

 1000 kr/natt 

Kostnadsnivå 3 
Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna,  

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.    

 1600 kr/dag  

 1600 kr/natt  

 

I lokalen råder alkoholförbud. 

 

4. Kulturskolans lokaler 

Möjliga lokaler att hyra på Kulturskolan är Danssalen, Orkestersalen och 

Teatern (med Torget). Vid uthyrning av Teatern tillkommer alltid en 

kostnad för teknisk hjälp. 
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Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.   
 

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

5. Danssalar 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.   
 

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  
 

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

6. Stallbacken kultur 

Möjliga lokaler att hyra på Stallbacken kultur är Ateljén, en konstlokal för 

skapande, möteslokalen Galleriet samt Konsthallen för kulturevenemang. 

 

6.1 Ateljén 

 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.   

Kostnadsnivå 2 
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Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

6.2 Galleriet 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    100 kr/tim.   

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    250 kr/tim.  

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

6.3 Konsthallen 

Kostnadsnivå 1 
Avgift för föreningar med säte i Sollentuna som har öppen verksamhet för 

alla samt religiösa samfund.   

    300 kr/tim.   

Kostnadsnivå 2 

Avgift för studieförbund, kommunal verksamhet samt fristående skolor 

och motsvarande.     

    450 kr/tim.  

Kostnadsnivå 3 

Övriga hyresgäster, till exempel föreningar utan säte i Sollentuna, 

ekonomiska föreningar, statliga eller privata aktörer.   

    750 kr/tim. 

 

7. Kostnadsfritt 

Kultur- och fritidsnämnden och verksamheter under nämndens 

budgetansvar lånar lokalerna utan kostnad. 


