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Avgifter för arrangemang och matcher på 
Linköping kommuns arenor, 

månadsavgifter för speciallokaler och 
förråd. 

 
Avgifter för föreningsverksamhet i 

Linköpings simhall och Ljungsbrobadet. 
 

Gäller under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. 
 
 

 
Figur 1Bild från simhall, crawlande simmare 
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Pris per timme om inget annat anges 
 

Idrottshallar 
Priser för övriga lokaler i våra hallar där det inte finns angivet separat. 

Idrottshallar/tävlingshallar Förening  Övriga 

Enbart omklädningsrum eller extra 60 kr 120 kr 

Förråd per m2 och månad 20 kr 40 kr 

övrig lokal per m2 och månad  22 kr 44 kr 

 
Folkungahallen 

 
Folkungahallen Förening Övriga 

Enbart kiosk  70 kr 140 kr 

Konferenslokal 70 kr 140 kr 

Förråd per m2 och månad 20 kr 40 kr 

   

Linköpings Sporthall 

 
Linköpings sporthall Förening Övriga 

Konferenslokal 70 kr 140 kr 

Övre foajé 70 kr 140 kr 

Förråd per m2 och månad 20 kr 40 kr 

Boxningslokal 240 m2   90 kr 180 kr 

Boxningslokal 240 m2 per månad  4 800 kr   

 
För match och idrottsarrangemang med betalande publik i Linköpings Sporthall gäller: 
Förening betalar 20% av entréavgifter dock minst enligt matchavgift utan betalande publik + 5kr per 
åskådare över 250 st enligt officiell publiksiffra.  För övriga avgift enligt överenskommelse.  

 

Linköping Arena 

Damallsvenskan  

 
Vid bokning av konstgräsplan ingår 4 omklädningsrum, domarrum, matchdelegatrum, 
dopingtestrum, samlingsrum, pressrum, samtliga funktionärslokaler på plan 4, biljettkassa, kiosker, 
VIP-utrymmen, loger och tillgång till storbildsskärm. Samt belysning då det krävs. Etablering på 
arenan 4 timmar före avspark och klara 1,5 timme efter match. Vid TV-match har arrangör tillgång 
till arenan 6 timmar innan avspark. 
  

Linköping Arena  Förening Övriga 

Damallasvensk match   
Med tillgång till huvudläktare +norra 
läktaren/per tillfälle 6500 kr 13000 kr 



3 

 

Med tillgång till alla läktare/per 
tillfälle 7500 kr 15000 kr 

 
  
Övriga matcher 
I priset ingår: 2 omklädningsrum, domarrum, matchdelegatrum, samlingsrum vid entré, 
sekretariat/speakerrum på plan 4. 
 

Linköping Arena  Förening Övriga 

Övrig match   
Med tillgång till huvudläktare +norra 
läktaren 650 kr 1300 kr 

Med tillgång till alla läktare 750 kr 1500 kr 

 
 
Ungdomsarrangemang, idrott (ej betalande publik) 
Möjlighet till heldagsbokning av hela arenan. I priset ingår samma faciliteter som i en damallsvensk 
match. Vinterperiod november – mars, sommarperiod april – oktober. 
 

Linköping Arena  Förening Övriga 

Ungdomsarrangemang   
Vinterperioden per tillfälle 7500 kr 15000 kr 

Sommarperioden per tillfälle 5500 kr 11000 kr 

 
För verksamhet utanför arenans öppettid tillkommer extra avgifter för exempelvis vaktmästare. 
 
Bokning för Speciella matcher och arrangemang 
För bokning som avser internationella turneringar, landskamper, Allsvenskan, Superettan samt för 
övriga arrangemang som ej angetts ovan, kommer avgift att fastställas utifrån arrangemangets art 
då det blir aktuellt. 
 

Linköpings Arena övriga 
lokaler/avtal Förening Övriga 

Kiosker huvudkiosk 150 kr  300 kr  

Ytterligare kiosker per /st 50 kr 100 kr 

Dopingtestrum* 50 kr  100 kr  

Omklädningsrum enbart eller extra 60 kr  120 kr  

Omklädningsrum hemvist elitlag dam 
bokas per halvår** 33000 kr   
Omklädningsrum hemvist elitlag herr 
bokas per halvår** 24000 kr    

 

* Avgift tas ej vid oanmält besök av dopingtestgrupp på uppdrag av RF, SOK eller förbund. 
 
** bokas per halvår, januari – juni, respektive juli – december. Ingen städning ingår. Kommunen 
äger rätt att avboka i samband med internationella turneringar och mästerskap.  
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Gym – ej bokningsbar Ingår att använda i samband med bokning av konstgräsplanen utifrån de 
regler som finns anslagna på anläggningen. 
 
Bokning för träning på Arenan 
Vid bokning ingår ett omklädningsrum* samt även tillgång till massage och sjukvårsrum. Tillägg för 
belysning mm bokas separat. 
* För lag som byter om i bokad ”hemvist” på arenan avgår 50 kr/tim på avgifter nedan vid träning 
om omklädningsrum som ingår ej används. 
 
 

Stångebro sportfält 
 
Matcher och arrangemang på is med betalande publik i Svenska Hockeyligan, SHL (grundserie, 
slutspel, kvalspel till SHL) enligt separat beslut om avgifter. 
 
Matcher i Hockeyallsvenskan 30 % av entréavgift, dock max 30.000 kr. Tillkommer 5 kr/ åskådare 
över 2000 enligt officiell publiksiffra. 
 
Övriga matcher med entre´30 % av entréavgift, dock minst enligt matchavgift utan entré´. 
 
Bandybanan matcher och arrangemang 30 % av entréavgifter, dock minst enligt matchpris utan 
entré, tillkommer 5 kr/åskådare över 2000 enligt officiell publiksiffra. 
 
För föreningarnas ungdomsmatcher på is debiteras halva ordinarie pris, samt för ungdomsträning 
debiteras ett lägre pris vardagar 07:00 -18:00 samt mellan kl 07:00 -16:00 lördag – söndag. 
(Ungdom upp till 16 år samt skollag) 
 

Stångebro sportfält övriga lokaler Förening Övriga Månadshyra  

Brottarlokal 315 m2 100 kr  200 kr  6450 kr  

Styrketräningslokal 260 m2 100 kr  200 kr  5300 kr  

Uppvärmningslokal 188 m2  100 kr  200 kr  3900 kr  

Omklädningsrum säsongsbasis elit 
per m2 och månad 22 kr -  

Förråd per m2 och månad  20 kr  40 kr    

 
 

Friidrottsarena Valla 

 
Friidrott sommar: tillgång till alla idrottsytor inklusive separat kastplan. Omklädningsrum och 
samlingsrum ingår. 
 
Idrottsarrangemang: tillgång till alla 4 omklädningsrum, sjukvårdsrum och samlingsrum.  
 

Friidrottsarenan Valla  Förening övriga 
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Idrottsarrangemang/ friidrott med 
betalande publik 500 kr  1000 kr 

   

Fotbollsmatch med betalande publik  500 kr  1000 kr  

Elljus 300 lux 100 kr 200 kr  

Elljus 500 lux 150 kr 300 kr 

 
 

Friidrottsarenan Valla övriga lokaler Förening övriga 

Måltorn sekretariat, heldag  200 kr 400 kr 

Måltorn sekretariat, halvdag 100 kr 200 kr 

Förråd per m2 och månad 20 kr 40 kr 
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Avgifter för föreningsverksamhet i  våra badanläggningar. 
 

Linköpings simhall 

Avgifter för föreningsverksamhet avser av förening bokad föreningstid där föreningen svarar för 
verksamheten och tillsyn över sin grupp. 
 
Simundervisning: barnverksamhet* 
Undervisningsbasänger, max 13 elever per grupp.  Per 30 minuter 160 kr/grupp 
Träning för barn- och ungdomsverksamhet   
(t.o.m. 19 år)** 
Hel eller del av bassäng   Per timme  31 kr/bana 
Vuxenverksamhet (från 20 år) 
Tävlingslicens   Per timme  62 kr/bana 
Träning masters ledd av tränare  Per timme  62 kr/bana 
Motionsverksamhet (ex simning, vattengympa) Max 1 timme  40 kr/person/ gång 
Simundervisning vuxen utan tränare  Max 1 timme  40 kr/person/ gång 
Småbarnssim/simskola. Säljs endast terminsvis Max 2 timmar 40 kr/person/ gång 
 
Tävling* 
Hel bassäng**   Per timme  740 kr  
Extra banor för avsim   Per timme  31 kr/bana 
Hel bassäng för terminsbokad träningstid   Pris lika träning 
För arrangemang som innebär stängning av badet   Förhandlat pris 
 
Vid bokning av förening utanför Linköpings kommun dubbel avgift. 
Avgifter för övriga kunder som allmänheten och skolor se Simhallens hemsida. 
 
* Skåp tilldelas endast i mån av tillgång. 
** Vid tävling i Simhallens motionsbassäng ingår en undervisningsbassäng. 
 

Ljungsbrobadet 

Avgifter för föreningsverksamhet avser av förening bokad föreningstid där föreningen svarar för 
verksamheten och tillsyn över sin grupp. 
 
Simundervisning: barnverksamhet 
Undervisningsbasänger, max 15 elever per grupp.  Per 30 minuter 160 kr/grupp 
Träning för barn- och ungdomsverksamhet   
(t.o.m. 19 år) 
Hel bassäng    Per timme  150 kr 
När mindre än hel bassäng önskas  Per timme  27 kr/bana 
Vuxenverksamhet (från 20 år) 
Elitgrupp (Masters)   Per timme  54 kr/bana 
Motionsverksamhet (ex simning, vattengympa) Max 1 timme  37 kr/person/ gång 
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Simundervisning vuxen utan tränare  Max 1 timme  37 kr/person/ gång 
Småbarnssim/simskola. Säljs endast terminsvis Max 2 timmar 35 kr/person/ gång 
 
Tävling 
Hel bassäng    Per timme  550 kr  
Hel bassäng för terminsbokad träningstid   Pris lika träning 
Då hoppbassäng & relax ej kan hållas öppet   Förhandlat pris 
 
Avgifter för övriga  
Skolor inom Linköpings kommun, vid grupp om minst 10 barn   20 kr/person 
Övriga skolor och grupper om minst 20 barn fram till kl 16:00  25 kr/person 
Avgifter för allmänheten se Ljungsbrobadets hemsida 
 
 

Övriga frågor om bokning och avgifter mejla till lokalbokningen@linkoping.se 
  


