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Taxa för hyra av fotbollsplaner, friidrottsbanor och förråd 
Taxan avser hyra av fotbollsplaner och friidrottsbanor på Ramdalens idrottsplats för före-
ningar och privatpersoner.  
 
Taxan är lägre för ungdomar än för vuxna. Likaså är taxan lägre för lokala föreningar än för 
föreningar från andra kommuner. Förskolor och skolor i Oxelösund använder anläggningen 
kostnadsfritt. 
 
Beräkning av taxan 
Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som Kultur- och fritidsnämnden har för att 
tillhandahålla tjänsterna samt för att vara likvärdig med motsvarande aktiviteter i andra kom-
muner.  
 

Fotbollsplaner 
Vecka 13 - 44 
Träning 9- och 11-manna Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper per timme  60 kr 200 kr
Externa föreningar och liknande grupper per timme  90 kr 300 kr
Företag / privatpersoner per timme 600 kr

Träning 5- och 7-manna Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper per timme  40 kr 100 kr
Externa föreningar och liknande grupper per timme  70 kr 200 kr
Företag / privatpersoner per timme 300 kr

Arrangemang / match med entré               Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper       per timme  100 kr  300 kr
Externa föreningar och liknande grupper      per timme  120 kr  500 kr
Företag / privatpersoner per timme  1500 kr

Vecka 45 - 12 
Träning 9- och 11-manna Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper per timme    90 kr  250 kr
Externa föreningar och liknande grupper per timme  120 kr  350 kr
Företag / privatpersoner per timme 1000 kr

Träning 5- och 7-manna Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper per timme    70 kr 150 kr
Externa föreningar och liknande grupper per timme  100 kr 250 kr
Företag / privatpersoner per timme 500 kr

Arrangemang / match med entré               Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper       per timme  120 kr   350 kr
Externa föreningar och liknande grupper      per timme  150 kr   600 kr
Företag / privatpersoner per timme 2000 kr

Friidrottsbanor Barn och ungdom Vuxna
Interna föreningar och liknande grupper per timme   60 kr 120 kr
Externa föreningar och liknande grupper              per timme 120 kr 240 kr
Företag/privat per timme 350 kr

Förråd idrottsplatsen Barn och ungdom Vuxna
 per månad och kvm 100 kr 100 kr


