
 
 
 

Vad roligt att ni vill hyra Kyrkans Festvåning!  
Vid bokning av Kyrkans Festvåning har ni även godkänt följande villkor. 

 
 

Uthyrningsregler 
• All verksamhet i lokalerna är rök-, drog- och alkoholfria. 
• Hyresgäst ska vara över 18 år och myndig.  
• Djur får inte vistas i lokalerna. 
• Hyresgäst ansvarar för ordningen och att inga utomstående vistas i lokalerna.  
• Hyresgäst ansvarar för att se till vart nödutgångar och släckutrustning finns samt kunna 

hantera den. (Max 130 personer i lokalen) 
• Det är tillåtet att möblera om efter behov. Lokalerna ska dock lämnas med ursprunglig 

möblering (Foton på möbleringen finns på plats) 
• Hyresgästen städar lokalerna (Dammsuga, torka golv, avlägsna fläckar, torka av bord, diska 

och städa toaletterna) Lokalerna lämnas i det skick man själv önska finna dem. 
• Eventuell uppkommen skada ska anmälas till uthyraren. Hyresgästen ansvarar för ersättning 

vid skada som sker i lokalerna eller på teknisk utrustning. 
• Hyresgästen ansvarar för att belysning släcks, eventuellt öppnade fönster stängs samt att 

lokalerna låses efter användandet. 
• För att Skärstad Alliansförsamling ska kunna godkänna att organisationer, föreningar, 

grupper och medlemmar hyr Kyrkans Festvåning, får verksamheten inte vara störande för 
omgivningen eller gå mot församlingens värderingar. 

 
 

Bokning 
• Bokning av Kyrkans Festvåning sker hos Lennart Mattsson, se kontaktuppgifter nedan. 
• Ungefärligt antal personer ska meddelas vid bokningen. 
• Bokningen är bindande 3 månader innan bokat datum. Vid avbokning senare än 3 månader 

debiteras en avbokningsavgift.   
• Hyra betalas med faktura.  Den som hyr meddelar rätt antal deltagare snarast efter 

hyrestillfället ägt rum till Lennart Mattsson, se kontaktuppgifter nedan.  
• Låsning av lokalerna, efter överenskommelsen med värd för Festvåningen.  
 
 

Priser 
Hyra: 50 kronor/person, barn t.o.m. 7 år 25:-/person  
Avbokningsavgift: 1500 kr (debiteras endast vid avbokning senare än 3 månader innan bokat 

datum. Avgiften är oavsett bokningens totalsumma) 

 
 

Kontaktuppgifter 
Adress Skärstad Alliansförsamlings Festvåning: Grännavägen 130, 561 91 Huskvarna 
Lennart Mattsson,0703-25 33 97, festvaningen@skarstadallians.se 
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