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Uthyrning av ishallar i Vallentuna
Vem kan hyra tid?
Alla som vill kan hyra tid! Alltså även företag, privatpersoner eller föreningar som inte
är bidragsberättigade,1 från Vallentuna eller andra kommuner.
Förskole- och skolverksamheter samt i kommunen bidragsberättigade föreningar hyr
istid på samma sätt som tidigare.

Vad kostar det?
Timpriset är 900 kr/ timme, oavsett klockslag, säsong eller ishall (A eller B).

Vilka tider kan jag hyra? Hur bokar jag en tid?
Gå in på webben http://app.vallentuna.se/bokning/default.asp?fri=1 och sök fram
lediga tider i Ishall A och Ishall B på Vallentuna IP. Om du ser en ledig tid som du vill
hyra, skicka en bokningsförfrågan genom att klicka på den lediga tiden, så
återkommer vi till dig inom två arbetsdagar med besked.
En länk till webbschemat återfinns också på Vallentuna kommuns hemsida under
rubriken Invånare/ Fritid och natur/ Lokaler att hyra eller bland kommunens
självservicefunktioner, ämnesområdet Fritid och natur. Se www.vallentuna.se
Du kan också maila ditt önskemål om bokning till fritid@vallentuna.se eller ringa
lokalbokningen vardagar kl. 10-12 på telefon 08-587 851 73.

Det finns ju inga lediga kvällstider i schemat?
Eftermiddagar och kvällar prioriteras i första hand föreningarna VBK Hockey, Ormsta
HC och Vallentuna Konståkningsklubb. Det händer att de avbokar tider med några
veckors varsel (och ibland med kortare varsel), och dessa tider blir då tillgängliga för
allmänheten.
Framför allt fredag-, lördag- och söndagskvällar avbokas på detta sätt, så störst chans
att hitta kvällstider är alltså dessa dagar.
För att få information om återbud som lämnas med kort varsel kan du anmäla dig till
vår maillista för detta ändamål. Maila då fritid@vallentuna.se och uppge vilken eller
vilka mailadresser som ska läggas till vår lista.
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