Avgifter inom kultur- och
fritidssektorn år 2019
FASTSLAGNA AV KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 03.09.2018
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Idrottsgården
Bowlinghallen
Vuxna

Barn/ungdom t.o.m. 19
år samt pensionärer
10
35
118

Annat

Per bana
15
Månadskort
70
Säsongskort (jan235
april/sept-dec)
Cosmicbowling (18-års
22
åldersgräns) Samt
abonnemang,
slutentillställning: per
bana
Före/efter ordinarie
181
öppethållningstider, hela
hallen
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
0,91
daghem
Studerande får mot uppvisande av studieintyg och ID-handling köpa
månads- och säsongskort till barn/ungdoms- och pensionärspriset.

Styrkehallen
Vuxna

Barn/ungdom t.o.m.
19 år samt
pensionärer
4
30

Annat

Ordinarie avgift/besök 5
Månads- och
40
sommarkort
Årskort
225
95
10-kort
38
27
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
0,36
daghem
Studerande får mot uppvisande av studieintyg och ID-handling köpa månads-,
års- och 10-kort till barn/ungdoms- och pensionärspriset.
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Idrottshall och scen
Måndag-fredag kl. 716
Idrottshallen
Grundpris
30
Stadsförening
Grupp bestående av
18
personer som är över
20 år, träning
Grupper bestående av 15
personer 20 år samt
äldre och yngre än 20
år, träning
Grupp bestående av
7,50
personer 20 år och
yngre, träning
Tävlings- o.
18
matchpriser
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
2,73
daghem, vardagar
efter kl. 15.
Scen
Grundpris
16
Stadsförening
Grupp bestående av
9,60
personer som är över
20 år, träning
Grupper bestående av 8
personer 20 år samt
äldre och yngre än 20
år, träning
Grupp bestående av
4
personer 20 år och
yngre, träning
Tävlings- o. matchpris 9,60
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
1,46
daghem, vardagar
efter kl. 15
Idrottshall och scen
Grundpris
43
Dygnshyra, mån-fre
Dygnshyra, lör-sön
Stadsförening
Grupp bestående av
25,80
personer som är över
20 år, träning

Måndag-fredag efter kl.
16, lördag- o. söndagar
samt helgdagar

Annat

45
27
22,50

11,25
27
4,09

22
13,20
11

5,50
13,20
2

62

590
915

37,20
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Grupper bestående av 21,50
personer 20 år samt
äldre och yngre än 20
år, träning
Grupp bestående av
10,75
personer 20 år och
yngre, träning
Tävlings- o. matchpris 25,80
Tävlings- och
matchpriser,
dygnshyra må-fre
Tävlings- och
matchpriser,
dygnshyra lö-sö o
helgdagar
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
3,91
daghem, vardagar
efter kl. 15

31

15,50
37,20

354
549

5,64

Judo och sammanträdesrum
Måndag-fredag kl. 7-16
Judohallen
Grundpris
30
Stadsförening
Grupp bestående av personer
18
som är över 20 år, träning
Grupper bestående av
15
personer 20 år samt äldre och
yngre än 20 år, träning
Grupp bestående av personer
7,50
20 år och yngre, träning
Tävlingspris
18
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
2,73
Sammanträdesrum
Grundpris
13
Mariehamns stads enheter
Skolor, fritids- och daghem
1,05

Måndag-fredag efter kl. 16,
lör- o. söndagar samt
helgdagar
35
21
17,50
8,75
21
3,18
13
1,05
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Övriga avgifter
Omklädningsrum med dusch
Bastu för eget bruk, per bastu
Förvaringsskåp bowling/år
Förvaringsbox bowling/år
Depositionsavgift nyckel/gång
Övernattning / person / natt
Larmavgift
Avgift för ersättande passerkort

3 per person
22
30
24
30
7
40 per gång
10

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms. I avgift för
idrottsutövning ingår moms med 10% och i övriga fall med 24 %.
Fastställt pris för olika typer av kort gäller oavsett eventuell sommarstängning av Idrottsgården
Månads- och säsongskort i bowlinghallen är personligt och fungerar som betalningsmedel endast för
innehavarens del av banhyran. Månads- och säsongskortet berättigar innehavaren till högst en
timme bowling per dag. Innehavare av månads- och säsongskort som önskar bowla mer än en timme
per dag erhåller 25% rabatt på sin andel av ordinarie banpris under perioden maj-augusti, som följer
direkt efter att säsongskortet upphört att gälla.
Under förutsättning att en person kan uppvisa ett intyg från AMS över att denne är anmäld som
arbetssökande så erhåller denne fribiljett (1st/besök) till Idrottsgårdens gym. Intyget ska inte vara
äldre än en månad. ID-handling ska uppvisas.
För ytterligare regler kring prislistan se sidan 17.
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Baltichallen
Måndag-fredag kl. 716
Grundpris
Dygnshyra, måndagfredag
Dygnshyra, lördagsöndag o helgdagar
Stadsförening
Grupp bestående av
personer som är över
20 år, träning
Grupper bestående av
personer 20 år samt
äldre och yngre än 20
år, träning
Grupp bestående av
personer 20 år och
yngre, träning
Matchpris

65
36

Hela hallen
En bana
900 /hela hallen

39
21,60

57,60
33

Hela hallen
En bana

32,50
18

48
27,50

Hela hallen
En bana

16,25
9

24
13,75

Hela hallen
En bana

39
21,60

57,60
33

Hela hallen
En bana
540 / hela hallen

Under tiden 1.6-15.8
Dygnshyra, måndagfredag
Dygnshyra, lördagsöndag o helgdagar
Stadsförening
Grupp bestående av
personer som är över
20 år, träning
Grupper bestående av
personer 20 år samt
äldre och yngre än 20
år, träning

Annat

1140 / hela hallen

Dygnshyra, matchpris
måndag-fredag
Dygnshyra, matchpris
lördag-söndag o
helgdagar
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
5,91
daghem
3,27

Grundpris

Måndag-fredag efter
kl. 16, lör. och söndag
samt helgdagar
96
55

48,10
27,30

684 / hela hallen

8,73
5

Hela hallen
En bana

70,90
39,10

Hela hallen
En bana
670 / hela hallen
855 / hela hallen

28,86
16,38

42,54
23,46

Hela hallen
En bana

24,05
13,65

35,45
19,55

Hela hallen
En bana
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Grupp bestående av
personer 20 år och
yngre, träning
Matchpris

12,03
6,83

17,73
9,79

Hela hallen
En bana

28,86
16,38

42,54
23,46

Hela hallen
En bana
402 hela hallen

Dygnshyra, matchpris
måndag-fredag
Dygnshyra, matchpris
lördag-söndag o
helgdagar
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och
4,37
daghem
2,48

513 hela hallen

6,45
3,56

Hela hallen
En bana

Sammanträdesrummet
Grundpris

13

Övrigt
Larmavgift, samtliga tider
Avgifter för ersättande passerkort
Skyddsmatta
Portabel scen
Timdebitering, per person
Omklädningsrum med dusch Baltichallen,
Ytternäs sportfält

Annat
40/gång
10/st.
394/gång
98/ dygn
50/ timme
3/person

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms. I avgift för
idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med
24 %.
Ovan angivna grundpriser (ej stadsföreningspriserna) för Islandia och Baltichallen utgör även matchoch
tävlingspris om arrangören inte är stadsförening.
För ytterligare regler kring prislistan se sidan 17.
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Islandia
Måndag-fredag kl. 7-16

Måndag-fredag efter kl. 16,
lör- och söndagar samt
helgdagar
150

Grundpris, med is
60
Stadsförening
Grupp bestående av personer som är
36
90
över 20 år, träning
Grupper bestående av personer 20 år
30
75
samt äldre och yngre än 20 år, träning
Grupp bestående av personer 20 år och 15
37,50
yngre, träning
Matchpris
36
90
Allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden
Träning (ej matcher)
57
142,50
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
5,46
13,64
Övrigt
Utan is:
April-maj
Juni-juli
Dag 1
881
633
Dag 2
481
254
Dag 3
454
229
Dag 4
430
206
Dag 5 samt där efter ytterligare per dag 407
178

Övrigt
Skyddsmatta
Portabel scen
Timdebitering, per person
Omklädningsrum med dusch Islandia
Tvättmaskin/torkskåp
Igångsättningsavgift för is på Islandia under den
isfria tiden

Annat
394/gång
98/dygn
50/timme
3/ person
4/maskin
4 000/gång

Ovan angivna grundpriser (ej stadsföreningspriserna) för Islandia och Baltichallen utgör även matchoch
tävlingspris om arrangören inte är stadsförening.
För ytterligare regler kring prislistan se sidan 17.
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Bollhalla
Måndag-fredag kl. 7-16
Grundpris, badmintonbana
15
Badmintonbana, sista
9
minutenpris
Stadsförening
Grupp bestående av personer
9
som är över 20 år, träning
Grupper bestående av
7,50
personer 20 år samt äldre och
yngre än 20 år, träning
Grupp bestående av personer
3,75
20 år och yngre, träning
Matchpris
9
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
1,36

Måndag-fredag efter kl. 16,
lör- och söndagar samt
helgdagar
20
9
12
10
5
12
1,82

Sammanträdesrummet
Grundpris

13

Övrigt
Övernattning / person / natt
Kök och kiosk
Larmavgift
Avgift för ersättande passerkort

Annat
7
20 per dygn
40/ gång
10/ st

Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms. I avgifterna för
idrottsutövning och övernattning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.
Ovan angivna grundpriser (ej stadsföreningspriserna) för badmintonbanor utgör även match- och
tävlingspris om arrangören inte är stadsförening. Sista minuten pris på badminton innebär att
säsongsbokningarna först läggs in i bokningssystemet varpå det framgår vilka de obokade tiderna är.
Dessa kan sedan bokas 24 timmar innan idrottsutövandet. Sista-minuten-tiderna är enbart
bokningsbara via internet och rabatter beviljas inte på dessa priser. Bokad timme debiteras, den är
alltså inte avbokningsbar.
För ytterligare regler kring prislistan se sidan 17.
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Utomhusanläggningar
Gräsplanerna vid Backebergs och Ytternäs sportfält
Måndag-fredag kl.
716
Grundpris
Stadsföreningar
Grupp bestående av
personer som är över 20
år, träning
Grupp bestående av
personer äldre eller yngre
än 20 år, träning
Grupp bestående av
personer 20 år och yngre,
träning
Matchpris

23,50
13

Måndag-fredag efter
kl. 16, lör- och
söndagar
samt helgdagar
30
16,50

Hela planen
Halva planen

14,10
7,80

18
9,90

Hela planen
Halva planen

11,75
6,50

15
8,25

Hela planen
Halva planen

5,88
3,25

7,50
4,13

Hela planen
Halva planen

18
9,90

Hela planen
Halva planen

2,73
1,50

Hela planen
Halva planen

14,10
7,80
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem 2,14
1,18

Konstgräsplanen vid Wiklöf Holding Arena
Måndag-fredag
kl.
7-16
Grundpris samt matchpris
35
för stadsförening
20
Stadsförening
Grupp bestående av
21
personer som är över 20
12
år, träning
Grupper bestående av
17,50
personer 20 år samt äldre
10
och yngre än 20 år,
Grupp bestående av
8,75
personer 20 år och yngre,
5
träning
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem 3,18
1,82

Måndag-fredag efter
kl. 16, lör- och
söndagar samt
helgdagar
40
22

Hela planen
Halva planen

24
13,20

Hela planen
Halva planen

20
11

Hela planen
Halva planen

10
5,50

Hela planen
Halva planen

3,64
2

Hela planen
Halva planen
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Övriga fotbollsplaner
Grundpris
Grundpris

Samtliga tider
10
15

Stadsförening
Strandnäs sandplan, halvplan
Grupp bestående av personer
6
som är över 20 år
Grupper bestående av
5
personer 20 år samt äldre och
yngre än 20 år
Grupp bestående av personer
2,50
20 år och yngre
Strandnäs konstgräsplan,
halvplan
Grupp bestående av personer
9
som är över 20 år
Grupper bestående av
7,50
personer 20 år samt äldre och
yngre än 20 år
Grupp bestående av personer
3,75
20 år och yngre
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
0,91
1,36
Nabbens fotbollsplan
Avgiftsfri

Strandnäs sandplan, halvplan
Strandnäs konstgräsplan,
halvplan

Sandplan
Konstgräs
Avgiftsfri

Wiklöf Holding Arena
Måndag-fredag kl. 7-16
Helplan, träning
36
Helplan, tävling eller match
39
Stadsförening
Grupp bestående av personer
21,60
som är över 20 år, helplan
Grupper bestående av personer 18
20 år samt äldre och yngre än
20 år, helplan
Grupp bestående av personer
9
20 år och yngre, helplan
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
3,27
Ligamatcher och liknande publika tillställningar då läktaren
används (alla kunder)

Måndag-fredag efter kl. 16, löroch söndagar samt helgdagar
50
51
30
25
12,50
4,55
391,60
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Wiklöf Holding Arena serveringen
Serveringen, per dag
Vid bokning av hela WHA
Vid separat bokning, ideell förening
Vid separatbokning, övriga

61
121
181

Övrigt
Belysning WHA, 800
lux
Belysning WHA
konstgräs, 300 lux
Belysning WHA
konstgräs halvplan
Belysning Standnäs
fotbollsplan
Belysning Strandnäs
fotbollsplan halvplan
Bastu, per bastu
Timdebitering, per
person
Omklädningsrum med
dusch,
Skyddsmatta
Portabel scen
Tennisbana
Tennisbana per dygn

Per timme
26

Per gång

Annat

16,30
8,20
12,70
6,35
22
50
3 per person
394

98/ dag

26

303

Ridanläggningen
Hyra för boxplats
Hyra för ridbanor
- Ridkblubben, per månad för
båda banorna
Övriga såsom organisationer,
föreningar eller privatpersoner,
privatlektioner, kurser o.dyl.
Övrigt
Tävling
Årsavgift
Säsongsavgift)
Månadsavgift

57
477

Enhet
Per månad

15

Ridbana/ekipage

3
229
115
32

Per startande häst och dag
Per häst
per häst (oktober-mars, april-september)
Avser kalendermånad, per häst
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Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms. I avgift för
idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med 24 %.
Häst för vilken betalats års-, säsongs- eller månadsavgift får fritt ridas på ridbanorna under den
tidsperiod som avgiften avser då banorna inte är bokade för ridskolverksamhet eller annan
verksamhet.
För häst för vilken lösts års-, säsongs- eller månadskort erhålls 25 % rabatt vid bokning av ridbana för
eget bruk, lördagar, söndagar eller under andra dagar då ingen ridskolverksamhet pågår.

Ungdomsgården Uncan
Per timme
Stora salen
20
Café och kök
20
Musikrummet
10
Vickesalen
10
Klätterväggen
25
Annat
Övernattning per person och natt
7
Gårdskort: 79,80 per termin för Uncan. Gäller ej ungdomar mantalsskrivna i kommunerna med
vilka Mariehamns stad ingått avtal med om samarbete
Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Gårdskortet ger ungdomar vars hemkommun
inte deltar i kostnaderna för stadens ungdomsverksamhet rättighet att besöka Uncan.
Gårdskortet gäller för obegränsat antal besök under en termin. Gårdskortet är personligt.
Den som hyr klätterväggen måste själv ha en behörig säkrare med sig. Innan tillträdet till salen ska
intyg över behörigheten visas.
I avgifterna ingår i regel moms med 24 % förutom gårdskorten där ingen moms ingår. Momsen är 10
% vid idrottsutövning.
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Mariebad
Där inget annat anges gäller priserna för tre timmars besök. För barn under 4 år uppbärs
ingen avgift i betalande vuxens (från 20 år) sällskap. Morgonsimning mellan kl. 06.00-08.00.
Vuxna
Enkelbad
Grupper, var 10:e
avgiftsfri
Flergångerskort
10-kort
25-kort

9

Barn, ungdomar 4-19 år
o. studerande
5

Måndag-fredag ut
före kl. 16
5,20 (gäller
september-maj)

64,10
112,80

38,50
66,30

50,60
88,40

186,30

244,40

107,40

139,70

4,20

4,20

Helårskort
308,50
Giltigt ett år,
personligt
Halvårskort
177
Giltigt 6 mån,
personligt
Företagsavgift,
6,50
avtalskunder
Minigrupper
3 personer, max 1 vuxen: 15
4 personer, max 2 vuxna: 24
5 personer, max 2 vuxna: 27
6 personer, max 2 vuxna: 30

På flergångskorten beviljas pensionärsrabatt på 10 %. För att erhålla
studierabatt ska studiekort/intyg och ID-handling uppvisas.

Relaxavdelningen, pris för 2 timmar, besök i
badet ingår.
Minimipris, färre än 4 personer.
Måndag-torsdag
56
Fredag-söndag
72
För grupp fyra personer eller fler, pris per
person.
Måndag-torsdag
14
Fredag-söndag
18
Där efter per påbörjad
timme per person
7
Måndag-torsdag
Fredag-söndag
9
Grupper var 10:e avgiftsfri
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Motionsbassängen och terapibassängen
Per timme

Terapibassängen
Grundpris
32
Stadsförening
Grupp bestående av personer 20 år och yngre
8
Tävling
19,20
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
2,91
Motionsbassängen (per bana)
Grundpris
17
Allmännyttiga organisationer i staden, landskapets skolor, idrottsförbunden
Bana, träning (ej tävling)
11,90
Stadsförening
Grupp bestående av personer som är över 20 år 10,20
Grupper bestående av personer 20 år samt
8,50
äldre och yngre än 20 år
Grupp bestående av personer 20 år och yngre
4,25
Tävling
10,20
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
1,55
Övriga enheter
10,82

Övrigt
Hänglås
Hyra av badhandduk
Solarium
Solarium, 10-kort
Sammanträdesrum
Hyra av beachvolleyplanen 1 och 2
Abonnemang av södra delen av stranden
Heldag
Halvdag
Hela badavdelningen
3 timmar
Därefter per påbörjad timme
Stadsförening
Träning: Grupp bestående av personer som är
över 20 år
Därefter per påbörjad timme
Träning: Grupp bestående av personer 20 år
samt äldre och yngre än 20 år
Därefter per påbörjad timme

Annat
4
3
8
69
13
13 / plan / timme
86
57
1141
286
684,60
171,60
570,50
143
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Träning: Grupp bestående av personer 20 år
och yngre
Därefter per påbörjad timme
Mariehamns stads enheter (exkl. moms)
Skolor, fritids- och daghem
Övriga enheter
Äventyrsbadet
3 timmar
Där efter per påbörjad timme

285,25
71,50
103,73 hela badavdelningen, 3 h
Därefter per påbörjad timme: 26
622,36 hela badavdelningen, 3 h
Därefter per påbörjad timme: 156
571
137

Avgifterna är inklusive moms. I avgift för idrottsutövning ingår moms med 10 % och i övriga fall med
24 %.
Stadsföreningar får använda sammanträdesrummet på entréplanet avgiftsfritt.
Priset för företagsavgift/avtalskund gäller även för engångsbesök för åländska föreningar, dag- och
fritidshem samt skolor.
Avgiften för helårskort kan på begäran faktureras i maximalt tolv rater.
Under förutsättning att en person kan uppvisa ett intyg från AMS över att denne är anmäld som
arbetssökande så erhåller denne fribiljett (1st/besök) till Mariebad. Intyget ska inte vara äldre än en
månad. ID-handling ska uppvisas.
För ytterligare regler kring prislistan se sidan 17.

Regler kring avgifterna
Där inget annat anges gäller priserna för en (1) timme. Avgifterna är inklusive moms. I avgift för
idrottsutövning ingår moms med 10% och i övriga fall med 24 %.
Stadsföreningar får använda sammanträdesrummen vid Mariebad (entréplan), Idrottsgården,
Bollhalla och Baltichallen avgiftsfritt.
I avgifterna ingår inte specialarrangemang såsom framställning och/eller borttagning av stolar,
scenarrangemang, dekorationer o.dyl.
Dygnsavgift tillämpas på bokningar för tävlingar, turneringar och arrangemang som är 12 timmar
eller längre per dygn och bana/plan. Gäller ej för träningar.
För bokningar/avbokningar av idrottsanläggningar finns särskilda bestämmelser fastställda.
Med stadsförening avses en ideell förening hemmahörande i Mariehamn. Allmännyttiga
organisationer, förbund etc som även är registrerade föreningar räknas inte som stadsförening.
Provision till förmedlare vid ovannämnda anläggningar är 10 %.
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Avgifter för stadsbiblioteket
Mariehamns stadsbibliotek
Ersättning för media, schablonpris
Bok inkl.ljudbok – skön/fack, vuxen
Bok - barn- och ungdom (inkl. ljudbok, musikCD)
Bok - pocket
Bok - fjärrlån
Tidskrift
CD - musik, vuxen
CD-ROM / PS3
Film

30
14
8
55
9
25
50
50

Material som lånats men har tappats bort eller skadats ersätts genom att låntagaren betalar
en schablonersättning eller skaffar ett likadant verk. CD-rom eller DVD kan inte ersättas med
ett likadant verk på grund av upphovsrätten.
Förseningsavgifter

Förseningsavgift - vuxenmedia
Förseningsavgift - kursböcker
Förseningsavgift - kursreferensexemplar
Förseningsavgift - fjärrlån
Chromebook
Förseningsavgift - max per exemplar
Förseningsavgift - max per tillfälle
Faktureringsavgift för förseningsavgift

0,20 euro per dygn
1 euro per dygn
8 euro per dygn
1 euro per dygn
5 euro per timme
10 euro
15 euro
5 euro
Förseningsavgift tas ut från det att låntagaren fyller år 18.
Försäljning
Förlorat lånekort
Makulerad bok/tidningsbunt

2 euro
1 euro

Tjänster
Avgifter för ej hämtad reservation
Fjärrlån
Fjärrlånekopior

2 euro
5 euro

Fjärrlån från bibliotek utanför Norden
Kopia/utskrift, svartvit
Kopia/utskrift, färg

26 euro
0,30 euro/st
0,50 euro/st

enligt det lånegivande bibliotekets
avgifter
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Utrymmen
Lokalhyror
Torget
Utställningsutrymmet
Grupprum, paviljongen, studierum
Ljudanläggning
Scen
Timdebitering per person
Dataprojektor med duk och ställning

Avgiftsfritt för enskilda arrangemang
70 euro per utställningsperiod
Avgiftsfria
50 euro per dygn
50 euro per dygn
50 euro per timme
30 euro per tillfälle

Bokare ombesörjer själva att ansvara för framställning och/eller borttagning av stolar.
I hyran av ljudanläggning ingår ej tekniker utan bokare sköter ljudmixning på egen hand. Om
arrangemanget pågår efter stängningsdags och en ansvarsperson måste stanna kvar tas en
timdebitering ut.
Moms på bibliotekets avgifter
Förseningsavgifter, fjärrlån samt schablonpris för ersättning av media: 0 %. Makulerat material: 10 %
böcker och tidskrifter, 24 % övrigt material. Kopior, hyror och varor: 24 %.
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