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Taxor i kulturhuset och kultur- och 

fritidsnämndens verksamheter  
 

BIBLIOTEKSVERKSAMHET 

Bibliotekskort (första exemplaret)          0 kr 

Förlorat bibliotekskort (nytt exemplar)          0 kr 

Maxbelopp för förseningsavgift per återlämningstillfälle      150 kr 

Förseningsavgift per dag alla medier, 1 dag respit, (vuxen fr. 18 år)        3 kr 

barn upp till och med 17 år           0 kr  

Ersättning för skön- och facklitteratur       250 kr 

Ersättning för kurslitteratur och dyrare facklitteratur,      

schablonerna gäller men i vissa fall kan beloppet variera beroende på det  

ursprungliga inköpspriset.       400 kr 

Ersättning för pocket        100 kr 

Ersättning för barnbok       150 kr 

Ersättning för tidskrift, häfte         50 kr 

Ersättning för ljudbok       300 kr 

Ersättning för elektroniskt spel,      500 kr 

Ersättning för DVD       500 kr 

Kopiering och utskrifter, allmänhet och föreningar/organisationer:  

Svartvit A4             3 kr  

Svartvit A3             6 kr 

Färg A4             6 kr  

Färg A3           12 kr 

Laminering. A3, A4 och A5         15 kr 

Skanna            0 kr  

Reservationer inom Bibliotek i Västmanland          0 kr 

Fjärrlån: mångspråk är undantagna        10 kr 

Fjärrlån utanför Norden,                                50 kr      

Lokala avgifter för Hallstahammars bibliotek 

Kopiering från bibliotekets material. 5 kopior gratis.       

Fjärrlånade kopior                              50 kr 

Nyckeltaggar till Meröppet (första exemplaret)          0 kr 

Förkomna nyckeltaggar (nytt exemplar)        50 kr 

Avgifter för toalettbesök (besökare över 18 år)          5 kr                                                          

      

HALLSTAHAMMARS KONSTHALL 

Galleristavgift per utställare i konst- och kulturrundan     300 kr  
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GAMMALDAGS JULMARKNAD 

Marknadsstånd utomhus                          550 kr 

Marknadsstånd inomhus, ej vinterbonat, inkl. el                        750 kr 

Marknadsstånd inomhus, vinterbonat, inkl. el                        950 kr 

Utställarplats 2 dagar utomhus för kommunens skolor, 4 stånd/platser  

som skolorna inbördes har att fördela tid och plats     0 kr 

Parkeringsavgift     20 kr 

 

EVENEMANG  

Externa evenemang 

Entréavgift vuxna från 20 år                              200 kr 

Entréavgift pensionär från 65 år                         160 kr 

Entréavgift barn/ungdom upp till 19 år                          120 kr 

Interna evenemang 

Entréavgift vuxna från 20 år     80 kr 

Entréavgift pensionär från 65 år    65 kr 

Entréavgift barn/ungdom upp till 19 år    40 kr 

 

KULTURSKOLAN 

Antal enskilda lektioner under ett läsår       24 st 

Ämnesundervisning inom musik (exempelvis sång, instrument 

eller musikproduktion, enskilt eller i liten grupp) 

Elev i grundskolan och gymnasiet – ett ämne                        525 kr/termin 

Elev i grundskolan och gymnasiet – två eller fler ämnen   

(i mån om plats)                          925 kr/termin 

Vuxna                           825 kr/termin 

Instrumenthyra                          300 kr/termin 

Instrumenthyra vid start från v.45 eller från v.11                        150 kr/termin 

Familjerabatt 

Familj med två eller fler barn och ett ämne per barn                        925 kr/termin 

Ensemble, körsång och övriga terminskurser med undervisning i 

större grupp  

Elevavgift                           300 kr/termin 

Ensemble- och köravgift för elever som betalar terminsavgifter                    0 kr 

För ämnesundervisning inom musik 

Filmundervisning 

Barn och unga från åk 4       0 kr 
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Filmundervisning (endast videokamera) förutsätter filmkörkort    0 kr  

som utfärdas av kulturskolans filmpedagog 

Dansundervisning 

Barn och unga från 4 års ålder t o m 19 år. Endast gruppundervisning.    0 kr 

Minst 8 elever för att starta grupp. 

 

I avgifterna ingår lagstadgad mervärdesskatt, där så krävs. 

 


