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Taxa - hyra av lokal i Kulturhuset 51:an i 
Lessebo 
 

Personal 
För extra personal utöver ordinarie personal samt vid tider då uthyrd lokal ej är bemannad 
enligt arbetsschema, tillkommer kostnad. 

Uthyrningsansvarig tjänsteperson beslutar om lämplig bemanning. 

Personal ingår utan kostnad för kortare introduktion och visning av lokalerna enligt 
överenskommelse.  

 

Avbokning 
Eventuell avbokning av förhyrda lokaler ska ske i god tid. Vid större arrangemang ska 
avbeställning ske senast 14 dagar före angivet uthyrningsdatum och vid övriga förhyrningar 
senast 4 dagar före angivet uthyrningsdatum. 

Bokade tider som ej nyttjas debiteras dubbel hyra. Lokalkostnadsbidrag utgår ej. 

Kommunen äger rätt att på lika villkor avboka förhyrda lokaler i samband med 
genomförande av större arrangemang och mässor m.m. 

Hyresgäster som vid flera tillfällen ej nyttjar bokad tid kan fråntas möjligheter till framtida 
förhyrningar. 

 

Betalningsvillkor 
Vi förbehåller oss rätten att stänga av för ytterligare uthyrning vid återkommande utebliven 
betalning. I de fall detta aktualiseras så ska beslut om avstängning fastställas av 
Kommunstyrelsen. 

Alla priser är inklusive moms. 

 

 

 

Internt 
Lokal Halvdag max 4 h  Heldag max 8 h Helg min 3 h 
Pelarsal 0 kr 0 kr *460kr/h  
Stora salen 0 kr 0 kr *460kr/h 
Vardagsrum 0 kr 0 kr *460kr/h  

 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 
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Föreningar, endast bidragsberättigade i Lessebo kommun 
Lokal Halvdag max 4 h Heldag max 8 h Helg min 3 h 
Pelarsalen 500 kr 750 kr 1000 kr + *460 kr/h 
Stora salen 1000 kr 1500 kr 2000 kr + *460 kr/h 
Vardagsrum 250 kr 500 kr 750 kr + *460 kr/h 

 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 

Andra former av icke-vinstdrivande organisationer verksamma i kommunen ska likställas 
med bidragsberättigade föreningar. 

 

Externt 
Lokal Halvdag max 4 h Heldag max 8 h Helg min 3 h  
Pelarsalen 1500 kr 3000 kr 5000 kr + *460kr/h 
Stora salen 3000 kr 6000 kr 8000 kr + *460kr/h 
Vardagsrum 1000 kr 2000 kr 3000 kr + *460kr/h 

 

(*personalkostnader 460kr/h min. 3h) 

 

Personalkostnader 
 mån-fre 8-17                          övrig tid 
Ljudtekniker 725 kr/h 950 kr/h 
Kulturhuspersonal ingår under bemannande 

timmar* 
460 kr/h 

Fastighetsskötsel 310 kr/h 730 kr/h 
Lokalvård 290 kr/h 625 kr/h 

 

(*under förutsättning att personal finns tillgänglig efter överenskommelse) 

 

I bedömning av uthyrning/utlåning kan beslut lyftas till förvaltningschef. 

 

 
Stora salen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Grundmöblering av stora salen är biosittning max 120 personer 

Sittning vid bord max 64 personer 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 

Hörslinga 

Stor duk för projicering 
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Pelarsalen 
Möjliga möbleringsalternativ: 

Biosittning max 50 personer 

Sittning vid bord max 20 personer 

Ljudanläggning för tal, headset och en handmikrofon 

Projektor 

Hörslinga 

Stor duk för projicering 

 

Vardagsrummet 
Grupprum max 10 personer 

Tv-skärm 
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