Idrotts- och föreningsförvaltningen

Skoltaxa 2021
För Göteborgs Stads grundskolor.

(med reservation för tryckfel)

www.bok.goteborg.se

Friidrottsdagar för skolor
Ska ni ha en friidrottsdag för klassen, årskursen eller skolan? Då kan ni hyra någon av
Idrotts- och föreningsförvaltningens anläggningar. Gör din bokning på
www.bok.goteborg.se

Anläggning

Priser

Slottsskogsvallen

507 kr/timmen

Angeredsvallen

507 kr/timmen

Övriga anläggningar

401 kr/timmen

Sidoytor dagtid 8-17 (ordinarie säsong)

209 kr/timmen

Omklädning för skolor på dagtid

209 kr/timmen

Priser för avbokning
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är konstadsfritt.
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.
• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.

Bollplaner

Idrotts- och föreningsförvaltningen har många bollplaner runt om i Göteborg som ni
kan hyra för att spela till exempel fotboll på. På goteborg.se kan du läsa om alla våra
bollplaner. Boka bollplaner på www.bok.goteborg.se

Bollplaner

Priser

Konstgräsplaner dagtid 8-17 (ordinarie säsong)

401 kr/timmen

Naturgräsplaner dagtid 8-17 (ordinarie säsong)

439 kr/timmen

Sidoytor dagtid 8-18 (ordinarie säsong)

222 kr/timmen

Priser för avbokning
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är konstadsfritt.
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.
• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.
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Sporthallar och gymnastiksalar
Vi har många sporthallar att välja på för den som till exempel vill spela fotboll, basket eller
futsal. På www.goteborg.se kan du läsa om alla våra sporthallar. Dagtid 8-17 kostar det
401 kr/timmen att hyra våra sporthallar. Boka på www.bok.goteborg.se.
Gymnastiksalar hyrs inte ut till skolor då det är till 98 % skolan som äger salen som är där 8-17.

Priser för avbokning
•
•
•

Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är kostnadsfritt.
Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.
Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.

Skridskoåkning
Skridskoåkning för skolor

Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och daglig
verksamhet) är välkomna till stadens ishallar. Alla grupper behöver boka sitt besök i förväg så att
vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.

Så här bokar ni

Ring 031-368 20 00 och ha följande information redo:
• Datum och tid som ni önskar boka
• Antal personer
• Telefonnummer/mejladress till den som bokar
• Verksamhetens namn
• Hur många som behöver hyra skridskor (meddela gärna storlekar)
• Faktureringsadress organisationsnummer och eventuell mottagarkod
• Personnummer till ansvarig bokare (behövs för att koppla bokningen till en person i
bokningssystemet). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.
Marconihallen och Tuve ishall kan ni även boka själva på bok.goteborg.se.

Aldrig bokat ishall innan?
Om skolan aldrig bokat tid i en ishall innan kan det hända att ni inte finns med i vårt system. När
ni ringer till oss första gången registrerar vi skolan i systemet. Därefter tar det ett dygn innan ni
kan göra er första bokning.
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Boka hela ishallen eller åk under allmänhetens
skridskoåkning
I Göteborg finns det sju ishallar som är öppna för skolor och andra grupper:
• Isdala ishall, Marconihallen och Tuve ishall: här bokar ni hela isen för er själva och
betalar per timme.
• Askims ishall: måndag-torsdag* bokar ni hela isen för er själva och betalar per timme.
Fredag** åker ni under allmänhetens åkning men behöver ändå boka en tid.
• Angered Arenas ishall, Rambergsrinken eller Ruddalens isbanor: här åker ni under
allmänhetens skridskoåkning, men behöver ändå boka en tid.

Priser och betalning

• När ni bokar en hel ishall betalar ni timtaxan 517 kronor per timme. Detta betalas med
faktura*
• Bokar ni under allmänhetens skridskoåkning betalar ni 25 kronor per elev. Ni kan välja att
betala med faktura eller på plats med kort eller Swish (Angered Arena är den enda ishallen
som tar emot kontanter). En person betalar för hela gruppen**.
• Ni kan hyra skridskor och hjälm i alla ishallar förutom Marconihallen.
Lån av hjälm ingår i entrépriset.
• Det finns ett begränsat antal skridskor och hjälmar till utlåning.
Det kan ske prisjusteringar vid årsskifte. Även om ni genomfört er bokning innan årsskiftet är
det nytt pris som gäller.

Avbokningsregler

Om ni har bokat en tid (gäller både bokning av hel ishall och bokning under allmänhetens
åkning) och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket ni får betala beror på
hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs senast sju dagar före bokad tid.

Priser för avbokning vid timtaxa
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är konstadsfritt.
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.
• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela
hyreskostnaden.

Priser för avbokning vid bokning på allmänhetens åkning

• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är konstadsfritt.
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva kostnaden för antalet bokade
elever.
• Avbokning samma dag, dagen innan eller två dagar innan bokad tid kostar hela kostnaden
för antalet bokade elever.
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Skolbad
Bad för skolor

Skolor och andra ledarledda verksamheter (som förskola, fritidshem, gruppboende och
daglig verksamhet) är välkomna till stadens simhallar. Alla grupper behöver boka sitt besök i
förväg så att vi kan se till att det finns plats och utrustning för alla.

Boka bana i simhallen eller bada när det är öppet för alla

Om ni ska simträna eller göra simprov ska ni alltid boka en egen bana/banor. Om ni däremot
ska hoppa och leka kan ni komma på alla tider som det är öppet för allmänheten. Oavsett
vilket ni väljer så behöver ni meddela ert besök i förväg.

Boka en tid eller meddela besök i simhallen

Skicka in alla önskemål om tider via Idrotts- och föreningsförvaltningens kontakformulär.

Information som ska skickas med
• Vilken bassäng ni vill boka i vilken simhall
• Datum och tid (minsta bokningsbara tid är en timme)
• Om det är enskilda datum eller en återkommande tid
• Hur många elever det gäller
• Vad ni vill göra i simhallen
• Vilken skola det är som bokar (till exempel bad, hopp och lek, simprov, simundervisning)
• Kontaktperson och telefonnummer
• Mottagarkod och fakturareferens

Besked

Vi svarar alltid inom två dagar. Det kan hända att vi behöver be om kompletterande
information. Gäller det en bokning får du alltid en bokningsbekräftelse när allt är klart.

Priser och betalning

Du hittar alla priser för att boka i prislistan på kommande sidor i denna bilaga.
• Skolor bokar en bana både för simundervisning/motionssim och betalar hyra för denna.
Max 10 elever/bana och dessa elever ingår i banhyran/timme. Skolbadstid klockan 8-17.
• Vid bad i övriga bassängytor under bokad tid tillkommer avgift skolbad. Övrigt bad utanför
bokning betalar man entréavgift vanlig taxa/elev.
• Ej bokade tider i simhallen är endast i mån av plats.
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Bassänger – hel bassäng
Anläggning
Angered Arena - 25-metersbassäng

1734 kr/timmen

Angered Arena - hoppbassäng

692 kr/timmen

Angered Arena - undervisningsbassäng/rehab

693*/1157 kr/timmen

Askims simhall - 25-metersbassäng

1157 kr/timmen

Askims simhall - undervisningsbassäng

692 kr/timmen

Frölundabadet - 25-metersbassäng

1543 kr/timmen

Frölundabadet - undervisningsbassäng

692 kr/timmen

Hammarbadet - hel bassäng

812 kr/timmen

Hammarbadet - halv bassäng

407 kr/timmen

Kärra simhall - 25-meterbassäng

1157 kronor

Kärra simhall - undervisningsbassäng

692 kr/timmen

Lilla Amundön - 25-metersbassäng

1157 kr/timmen

Lundbybadet - 25-metersbassäng

1157 kr/timmen

Lundbybadet - 50-metersbassäng

2312 kr/timmen)

Lundbybadet - rehabbassäng

1157 kr/timmen

Lundbybadet - undervisningsbassäng

692 kr/timmen

Styrsöbadet - hel bassäng

577 kr/timmen

Bassänger – per bana
Anläggning
Angered Arena - 25-metersbassäng (9 banor)

232 kr/timmen*

Askims simhall - 25-metersbassäng (6 banor)

232 kr/timmen*

Frölundabadet - 25-metersbassäng (8 banor)

232 kr/timmen*

Kärra simhall - 25-metersbassäng (6 banor)

232 kr/timmen*

Lundbybadet - 25-metersbassäng (6 banor)

232 kr/timmen*

Lundbybadet - 50-metersbassäng (8 banor)

465 kr/timmen*
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• Max 4 banor i bassäng med 6 banor, därefter taxa för hel bassäng.
• Max 6 banor i bassäng med 8 banor, därefter taxa för hel bassäng.
• Max 7 banor i bassäng med 9 banor, därefter taxa för hel bassäng.
*När du hyr enskilda banor betalar du alltid gällande entréavgift utöver banhyran.

Avbokningsregler

Om ni har bokat en tid och avbokar senare än sju dagar tar vi ut en avgift. Hur mycket ni får
betala beror på hur sent ni bokar av. Avbokning är kostnadsfri om den görs senast sju dagar
före bokad tid.

Priser för avbokning
• Avbokning sju dagar eller tidigare innan bokningen är konstadsfritt.
• Avbokning tre till sex dagar innan bokad tid kostar halva hyreskostnaden.
• Avbokning mindre än två dagar innan kostar hela hyreskostnaden.
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