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 Kommunledningskontoret 
   

  

Uthyrning av kommunala lokaler 
Prislista, uthyrning 

 

 Dagtid Dagtid Kväll 

 halv dag  hel dag kl  16.30-22.00 

 

Stora salen 1.1 (hel sal) 2.000 kr 3.000 kr 4.000 kr 

Stora salen 1.2 (halv sal) 1.500 kr 2.000 kr 3.000 kr 

Stora salen 1.3 (halv sal)  1.500 kr 2.000 kr 3.000 kr 

 

 Timme 1 Följande timmar 

KS rum 1.1  (helt rum)    500 kr/h   50 kr/h      

KS rum 1.2  (halvt rum)    250 kr/h   50 kr/h 

KS rum 1.3  (halvt rum)    250 kr/h   50 kr/h 

Samhällsbyggnad 1    250 kr/h   50 kr/h 

Samhällsbyggnad 2    250 kr/h   50 kr/h 

AU rum     250 kr/h   50 kr/h  

Vigselrum 

   

Utan kostnad: 

kommunens interna möten 

kommunala bolags interna möten 

interna möten med kommunala råd, ungdoms-, handikapp- och pensionärsråd 

hyresgästers interna möten, enligt hyreskontrakt. (AF, FK, Polis) 

fackliga möten för kommunens anställda 

Politiska partier, representerade i kommunfullmäktige 

Reducerad hyra 50 % dagtid och 25 % kvällstid: 

Organisationer 

Föreningar, politiska partier ej representerade i kommunfullmäktige 

Studieförbund 

 

Ordinarie hyra:  

Myndigheter 

Kommersiella arrangemang, konserter med inträden, kurser med avgift. 

  



       

2 

 

Allmänna villkor 
1. Uthyrning sker enligt Hörby kommuns hyresvillkor. 

2. Bokning giltig först när reservationen bekräftats. 

3. Hyreskostnad enligt gällande prislista. 

4. Lokalerna disponeras endast med närvaro av personal från Hörby kommun. 

5. Avbeställning av lokal måste göras i god tid, i annat fall debiteras beställaren enligt taxa. 

Detsamma gäller om ingen avbokning alls sker. 

6. Hyrd lokal skall lämnas i samma skick som när den togs i bruk. 

7. Misskötsel av hyresvillkor gör att hyresrätten kan återkallas. 

8. Uthyrning får inte ske till minderåriga. Målsman eller förening måste vara ansvarig. 

9. Det åligger kunden att själv inhämta och följa eventuella myndighetstillstånd. 

10. Kunden ansvarar för att det i hyrda lokaler inte vistas fler personer än tillåtet, enligt anslag 

utfärdat av brandmyndigheten, samt att nödutgångar inte är blockerade eller låsta. 

11. Kunden svarar själv för skada på eller förlust av medförda tillhörigheter. 

12. Teknisk utrustning får endast användas av auktoriserad personal. 

Hyresavtal med villkor ska skrivas med externa (regler, avbokning, fakturering, ansvarig, m 

m) 

 

Beräknad timkostnad 

(personal 250 kr/h dagtid, 450 kr/h kvällstid + städning 300 kr (1 h 

 

 

 

 

 

 


