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Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidskontoret

2017-09-14

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden

Biljetter till kultur - och idrottsarrangemang – hösten 2017
Kultur- och fritidsnämndens politiker och de tjänstemän som arbetar med olika
verksamhet har inom ramen för sitt uppdrag behov av att ta del av, följa upp och
kontrollera nämndens anläggningar och verksamhet/arrangemang som genomförs
med stöd av kultur- och fritidsnämnden.
För att smidigt och kontrollerat kunna genomföra detta uppdrag ges därför nämndens
politiker och de tjänstemän inom kultur- och fritidskontoret som arbetar med aktuella
frågor möjlighet att utan kostnad hämta ut biljetter som ger behörighet till att kunna
komma in i samband med arrangemang.
Politiker/tjänstemän kan hämta ut två biljetter till ett arrangemang. En biljett är
personlig. Den andra biljetten avser en medföljande person under förutsättning att
denne fyller i en uppföljningsblankett. I rutinhanteringen framkommer bland annat:
 Att medföljande person efter arrangemanget ska fylla i
uppföljningsblanketten. Politikern/tjänstemannen som hämtat ut biljetterna
ansvarar för att ifylld uppföljningsblankett lämnas till ansvarig tjänsteman
alternativt lämnas i samband med kommande nämndsammanträde.
 Att det inte är tillåtet att medföljande person är samma individ som följer med
på samtliga eller merparten av samtliga arrangemang – gäller när flera
arrangemang ska bevakas.
De regler och förutsättningar som gäller för detta framgår nedan.
Kultur:
Du kan hämta ut biljetter till:
2 av arrangemangen som KARIL arrangerar per termin
2 av barnteaterarrangemangen som ges på Sagateatern per termin
1 av arrangemangen som ges i Dansnät Sveriges regi per termin
1 av teaterproduktionerna som Östgötateatern sätter upp per termin


10 biljetter finns till de arrangemang som arrangeras av KARIL med stöd av
kultur- och fritidsnämnden på Sagateatern. 1 biljett per person (personlig) +
1 biljett för medföljande person som ska fylla i en uppföljningsblankett efter
arrangemanget. Biljetterna hämtas ut på Skådebanan och
uppföljningsblanketten på kultur- och fritidskontoret.
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10 biljetter finns till de arrangemang som arrangeras genom Dansnät Sverige,
arrangör kultur- och fritidsnämnden på Sagateatern respektive Dansens Hus.
1 biljett per person (personlig) + 1 biljett för medföljande person som ska
fylla i en uppföljningsblankett efter arrangemanget. Biljetterna hämtas ut på
Skådebanan och uppföljningsblanketten på kultur- och fritidskontoret.



10 biljetter finns till de barnteaterarrangemang som arrangeras genom kulturoch fritidskontoret, arrangör kultur- och fritidsnämnden på Sagateatern.
1 biljett per person (personlig) + 1 biljett för medföljande person som ska
fylla i en uppföljningsblankett efter arrangemanget. Biljetterna hämtas ut på
Konsert & Kongress och uppföljningsblanketten på kultur- och
fritidskontoret.



10 biljetter finns till de arrangemang som Linköpings Symfoniorkester
arrangerar på uppdrag av kultur- och fritidsnämnden i Crusellhallen.
1 biljett per person (personlig) + 1 biljett för medföljande person som ska
fylla i en uppföljningsblankett efter arrangemanget. Biljetterna hämtas ut på
Konsert & Kongress och uppföljningsblanketten på kultur- och
fritidskontoret.



10 biljetter finns till de teaterproduktioner som Östgötateatern sätter upp på
Stora scenen i Linköping. 1 biljett per person (personlig) + 1 biljett för
medföljande person som ska fylla i en uppföljningsblankett efter
arrangemanget. Bokas på telefonnummer 020-51 51 20 och hämtas ut i
kassan på Östgötateatern senast 30 minuter innan föreställningen börjar.
Uppföljningsblanketten hämtas på kultur- och fritidskontoret.



Övriga arrangemang där kultur- och fritidsnämnden ger stöd, ska kontakt tas
med Elisabeth Asp, 013- 26 35 75, för att höra vad som gäller för det
specifika arrangemanget

(Se i programmet I Rampljuset)
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Idrott:
Du kan hämta ut biljetter till:
Stångebro/Saab arena
4 matcher i LHC grundspel i elitserien per säsong (sept-mars)
2 matcher i LHC ev slutspel i eltserien per säsong
1 match i LHC i A-lag i ev övriga matcher (cuper etc)
5 övriga matcher/arrangemang per säsong (LHC riksserien damer, konståkning mm)
Linköping arena
6 matcher i LFC damallsvenskan, cuper etc, per säsong
Linköpings Sporthall
10 matcher, volleyboll elit, innebandy elit, övriga arrangemang per säsong
Övriga anläggningar/hallar
För arrangemang/matcher på kommunens övriga anläggningar/hallar kan kontakt tas
med Anette Svensson, 013- 20 77 84, för att höra vad som gäller för det specifika
arrangemanget.
Generellt gäller alltid att 20 biljetter finns till arrangemang/matcher som sker i
nämndens anläggningar (dock ej på de Arrangemang som genomförs av
Arenabolaget).
1 biljett per person(personlig) + 1 biljett för medföljande person som ska fylla i en
uppföljningsblankett efter matchen, till LHC hemmamatcher både grundspel och
slutspel, hämtas minst 3 arbetsdagar innan matchen.
1 biljett per person(personlig) + 1 biljett för medföljande person som ska fylla i en
uppföljningsblankett efter matchen, till LFC hemmamatcher både grundspel och
slutspel, hämtas minst 3 arbetsdagar innan matchen.
ALLA IDROTTSBILJETTER, ska bokas hos Anette Svensson på lokalbokningen
på Apotekaregatan 13 c.
Telefon: 013 – 20 77 84
E-post: anette.svensson@linkoping.se
Anette ger besked om var biljetterna hämtas ut. Uppföljningsblankett hämtas på
kultur- och fritidskontoret.
Representation
Utöver vad som anges ovan kan nämnden (genom ordförande) och kultur- och
fritidskontoret i samband med representation och utbyte med andra kommuner ha
behov av att ta i anspråk biljetter till arrangemang. Detta behov prioriteras då före
enskild politikers/tjänstemans behov av biljett.
Reservation av biljetter för detta måste dock ske minst 1 vecka före aktuellt
arrangemang.
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Följande teater, musik och dansföreställningar finns möjlighet att hämta biljett
till hösten 2017:

Östgötateatern: (gäller endast egna produktioner)
15 sep-21 okt
17 nov -31 dec

Stark som en räv
Mycket väsen för ingenting

Karil

Sagateatern

4 september
27 september
4 oktober
10 oktober
24 oktober
8 november
5 december

Möt radiokorrespondenterna
Vi som bor här
Spring, Uje, spring
20 november
Maken
Beauty and the Beast
Olydnad

Dansnät Sverige

Sagateatern

18 september
14 november

Min mamma
Ursäkta oss

Barnteater

Sagateatern 15.00

1 oktober
15 oktober
22 oktober
29 oktober
5 november
12 november
19 november
26 november
3 december

Vilket väder
Folket flyger
Vår version av Skönheten och Odjuret
Skratturnén
Drottningen med hästöron
Tappa bort
Du & jag
Frö
Julshow med Östgötamusiken

