
 
 
 
 

Taxor för hyra av kommunala lokaler inom Lekebergs kommun 
antagna av Kommunfullmäktige 2007-02-01 

 
 
Samlingslokaler och sammanträdesrum 
 
 Fullt pris Reducerat pris Minipris 
Linden, samlingssal, hela lokalen 400 kr 200 kr     0 kr 
Linden, samlingssal, del av lokalen 250 kr 125 kr     0 kr 
Träffen 100 kr   50 kr     0 kr 
 
Oxelgården, samlingssal 200 kr 100 kr     0 kr 
 
Furuhöjden, samlingssal 200 kr 100 kr       0 kr 
 
Futurum, konferensrum 300 kr 150 kr     0 kr 
Futurum, grupprum 3 100 kr   50 kr     0 kr 
Futurum, klassrum 1 100 kr   50 kr     0 kr 
Futurums klassrum 2 100 kr   50 kr     0 kr 
 
Lärosalar vid skolor 100 kr   50 kr     0 kr 
 
Specialsalar vid skolor 400 kr 200 kr     0 kr 
 
Priserna gäller per tillfälle under samma dag. 
 
Minipris gäller för kommunens interna möten, firande av högtidsdagar för boende inom äldreomsorgen, fackliga 
möten för kommunens anställda, kommunens personalföreningar, pensionärsföreningar i Lekebergs kommun 
och handikappföreningar i Lekebergs kommun. 
 
Reducerat pris gäller för studieförbund i Lekebergs kommun, övriga föreningar i Lekebergs kommun och 
Lekebergsbostäder. 
  
Fullt pris gäller för övriga hyresgäster. 
 
Matsalar och cafeterior 
 
 Fullt pris Reducerat pris Minipris 
Lekebergsskolan, matsal 550 kr 275 kr     0 kr 
 
Tulpanens skola, matsal 300 kr 150 kr     0 kr 
 
Mullhyttans skola, matsal 300 kr 150 kr     0 kr 
 
Hidinge skola, matsal 300 kr 150 kr     0 kr 
 
Linden, cafeteria 200 kr 100 kr     0 kr 



Futurum, cafeteria 200 kr 100 kr     0 kr 
 
Priserna gäller per tillfälle under samma dag. 
 
Minipris gäller för kommunens interna möten, fackliga möten för kommunens anställda, kommunens 
personalföreningar, föräldraföreningar vid respektive skola, skolklassers sammankomster och avslutningar på 
den egna skolan, pensionärsföreningar i Lekebergs kommun och handikappföreningar i Lekebergs kommun. 
 
Reducerat pris gäller för studieförbund i Lekebergs kommun, övriga föreningar i Lekebergs kommun och 
Lekebergsbostäder. 
 
Fullt pris gäller för övriga hyresgäster. 
 
Idrottslokaler för träning och arrangemang 
 
 Fullt pris Reducerat pris Minipris 
Lekebergsskolan, bollhall 250 kr 200 kr   40 kr 
Lekebergsskolan, gymnastiksalar 120 kr   80 kr   16 kr 
 
Tulpanens skola, gymnastiksal 120 kr   80 kr   16 kr 
 
Mullhyttans skola, gymnastiksal 120 kr   80 kr   16 kr 
 
Hidinge skola, gymnastiksal 120 kr   80 kr   16 kr 
 
Priserna gäller per timme. För arrangemang debiteras max 10 timmar per dygn. 
”Röd avgång” ger 50 % rabatt på ovanstående priser. 
 
Minipris gäller för kommunens interna möten, kommunens personalföreningar, skolklassers sammankomster 
och avslutningar på den egna skolan, föreningar i Lekebergs kommun för aktiviteter för deltagare till och med 20 
år. 
 
Reducerat pris gäller för föreningar i Lekebergs kommun för aktiviteter för deltagare från och med 21 år. 
 
Fullt pris gäller för övriga hyresgäster. 
 
För träning gäller normal taxa måndag-torsdag kl. 17.00-21.30, fredag kl. 17.00-20.00 och lördag-söndag kl. 
09.30-18.00 under september-mars månader, övriga tider är ”Röd avgång” för träning. 
 
För arrangemang gäller normal taxa september-mars månader, övriga tider är ”Röd avgång” 
för arrangemang. 


