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Kultur- och fritid
Dorotea kommun
Taxor och avgifter för biblioteket
Gemensamma avgifter inom V8-biblioteken

Ersättning av förkommen/förstörd media värderas av ägande bibliotek
Administrativ avgift vid räkning 50 kronor
Förseningsavgift vid normal lånetid 1 krona per dag
Förseningsavgift vid kortlån 5 kronor per dag
Förkommet lånekort 10 kronor
Utlandslån av bok utom Norden 150 kronor per lån
Utlandslån av artikel utom Norden 80 kronor per lån
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Kultur- och fritid
Dorotea kommun
Taxor och avgifter för medborgarhuset

Priserna anges med inklusive moms. Taxor och avgifter vid medborgarhuset är
momsfria om inget annat anges.

Medborgarhusets lokaler
Taxor och avgifter för ideella av kommunen bidragsberättigade
föreningar och organisationer samt kommunens egna
verksamheter

Salong (A-sal + foajé) 220 kronor i timmen
Simhall 180 kronor i timmen
Gruppträningssal 75 kronor i timmen
Halvsal i sporthallen 110 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 180 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 1 020 kronor per dag

Taxor och avgifter för privatpersoner samt för föreningar och
organisationer som av kommunen ej är bidragsberättigade

Salong (A-sal + foajé) 335 kronor i timmen
Simhall 250 kronor i timmen
Gruppträningssal 110 kronor i timmen
Halvsal i sporthallen 150 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 260 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 1 450 kronor per dag

Taxor och avgifter för företag

Salong (A-sal + foajé) 335 kronor i timmen
Simhall 465 kronor i timmen
Gruppträningssal 110 kronor i timmen
Halvsal i sporthallen 290 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 480 kronor i timmen
Helsal i sporthallen 2 700 kronor per dag
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Kultur- och fritid
Dorotea kommun
Taxor och avgifter vid försäljning

Salong (A-sal + foajé) 2 190 kronor för en dag
Salong (A-sal + foajé) 3 480 kronor för två dagar
Salong (A-sal + foajé) 4 660 kronor för tre dagar
Övriga taxor och avgifter

Utbildningssal vid ungdomsgården 80 kronor i timmen
Loger 80 kronor i timmen
Kök 80 kronor i timmen
Bord 20 kronor styck
Stol 10 kronor styck
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Kultur- och fritid
Dorotea kommun
Taxor och avgifter för träningskort

Styrkehall inträde 80 kronor per tillfälle
Styrkehallskort 400 kronor för 1 månad
Styrkehallskort 850 kronor för 6 månader
Styrkehallskort 1 450 kronor för 1 år
Kombinationskort* 1 200 kronor för 6 månader
Kombinationskort* 2 050 kronor för 1 år
Guldkort** 1 600 kronor för 6 månader
Guldkort** 2 800 kronor för 1 år
Gruppträning 55 kronor per tillfälle
Gruppträning 475 kronor för 10 tillfällen
Gruppträning 850 kronor för 20 tillfällen
Gruppträningskort 850 kronor för 6 månader
Gruppträningskort 1 450 kronor för 1 år

*Kombinationskort innebär inträde till två utav verksamheterna styrkehall, simhall samt
gruppträning vilket kunden väljer själv.
**Guldkort innebär inträde till simhall, styrkehall samt medborgarhusets gruppträningar.

Taxor och avgifter vid simhall

Inträde för barn under 5 år i målsmans sällskap är gratis
Inträde dagskort 30 kronor för ungdom (5-17år)
Klippkort 10 tillfällen 210 kronor för ungdom (5-17år)
Halvårskort 390 kronor för ungdom (5-17år)
Årskort 590 kronor för ungdom (5-17år)
Inträde dagskort 40 kronor för vuxen
Klippkort 10 tillfällen 320 kronor för vuxen
Halvårskort 550 kronor för vuxen
Årskort 750 kronor för vuxen
Halvårskort 800 kronor för familj
Årskort 1 300 kronor för familj
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Kultur- och fritid
Dorotea kommun
Övriga taxor och avgifter vid medborgarhuset
Kiosk

Priser på kioskvaror styrs av inköpspris och beslutas av verksamheten.
(12% moms på kioskvaror).
Biograf

Biobiljett 100 kronor styck.
Priser är inklusive moms (25%).
Tjänster

Badvakt 310 kronor i timmen
Simlärare 350 kronor i timmen
Friskvårdsinstruktör 350 kronor i timmen
Priserna är inklusive moms (25%).
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