
Hyror för Pixnehallen 1.1-31.12.2021

Alla priser gäller per timme och inklusive moms (idrott 10 % och övrig verksamhet 24 %)

Må-To

18-21.30

Lö  12-18

Sö 12-20

Övriga 

tider

Grusplan o

omkl.rum Bastu

Idrottsanvändning, Malax kommun

Idrottsförening och privata äldre än 16 år 21,80 € 17,60 € 13,00 € 8,60 €

Idrottsförening och privata 

16 år eller yngre 
14,40 € 10,70 € 8,30 € 8,60 €

Företag  26,10 € 20,80 € 17,10 € 7,60 € 16,20 €

Idrottsanvändning, annan kommun

Idrottsförening, företag och privata äldre än 16 

år
38,50 € 32,20 € 32,20 € 10,80 € 16,20 €

Idrottsförening och privata

16 år eller yngre 
33,40 € 27,05 € 22,40 € 10,80 € 16,20 €

Idrottsförening med minst 

2 Malaxungdomar 
27,70 € 21,80 € 17,10 € 7,60 € 16,20 €

Annat ändamål än idrott, moms 24 % inkluderat

Annat ändamål än idrott, förening, privatperson 

och företag från Malax
43,70 € 37,40 € 37,40 € 10,80 € 16,20 €

Annat ändamål än idrott, förening, privatperson 

och företag, annan kommun
49,10 € 42,55 € 42,55 € 10,80 € 16,20 €

Föreningar som arrangerar tillställningar 

och inte städat efter sig till belåtenhet, 

kommer att debiteras en extra städavgift 

a 160 €  (inkl moms). Skadegörelse på 

fastigheten och på lösöre faktureras 

hyresgästen. Speciellt viktigt att sköta 

städningen är det vid 

grusplansturneringar. Hallvaktmästaren 

granskar städningen

Prisuppgifter gym-sportstugan 2021

Sportstugan i Pixne, möten 0-3h 3-5h över 5h

Övriga föreningar i Malax 13,00 18,20 24,00

Privata, företag och övriga föreningar 24,00 29,00 35,00

Egen verksamhet (Malax IF) 0 €/år

Sportstugan, bordtennis € per år € per mån € per gång

vuxna 87,00 11,10 2,00

under 20 år 66,00 8,50 1,50

Gym under läktaren i Pixnehallen

Vuxna 16,50 €/mån 2,50 €/gång

Ungdomar under 20 år 10,90€/mån 2,00 €/gång

Grupper under 20 år 11 €/gång

Grupper över 20 år 16,50 €/gång


