
Priser för hyra av Sällstorpsgården 2020 
 
Vi förutsätter att Ni, som vill nyttja Sällstorpsgården, är medlemmar. 
300 kr/familj och 200 kr/enskild. 
 
Fester för större sällskap   1400 kr/kalenderdygn 
Hyra fredag-lördag 
Fr o m fredag morgon till söndag kl.900   2000 
Helghyra fre-lör-sön, 
fr o m fredag morgon till söndag kl.17.00  2700 kr 
Valfri städavgift kväll och helg  1000 kr 
Hyra av Sällstorpsgården förkortare evenemang  
tex dop, konfirmation, begravning, middag 12-24   800 kr/ dag 
Barnkalas och ungdomsarrangemang dagtid 
i målsmans sällskap       400 kr 
Valfri städavgift dagtid     500 kr 
Sammankomster för lokala föreningar och samman- 
slutningar, max 3 timmar. Medlemskap krävs. Städning   300 kr 
görs av hyresgästen 
Biblioteket      300 kr 
Gymnastiksalen    400 kr    
    
 
I hyran ingår tillgång till kök och fri användning av porslin och köksutrustning, bord och stolar. 
Scen upp till 24 kvm ingår. 
Storbilds-TV finns 
Projektor finns. 
Hörslinga, headset och högtalaranläggning finns. 
3 barnstolar finns att tillgå ute i garaget. 
Partytält, 5x8 m, finns att hyra för 600 kr om man hyrt lokalen. 
 
För samtliga bokningar gäller: 
Hyresgästen ansvarar för undanplockning och städning. Om detta inte görs debiteras en avgift på 
1000 kr. 
Utnyttjade utrymmen skall vara grovstädade, sopade/damsugna och våttorkade. 
Porslin och köksredskap skall vara diskade och återställda 
Bord, stolar och andra saker, som utnyttjats, skall återställas på avsedd plats. 
Bänkytor i kök och bord skall vara avtorkade. 
Avfall skall sorteras i ”kategorier” i genomskinliga sopsäckar. Sopsäckar finns. 
Hyresgästen ansvarar för att samtliga sopor bortforslas. 
Städning skall även göras utomhus, tex upplockning avfimpar och snus. 
Om städningen bedöms som otillräcklig, debiteras hyresgästen halv eller full städavgift. 
 
Vid ankomst får hyresgästen fullständiga instruktioner om allt detta. 
 
Om lokal ej hyrs, krävs medlemskap: 
Hyra av bord: 25 kr/st 
Hyra av stolar: 10 kr/st 
Hyra av porslin: 10 kr per kuvert 
Hyra av scen: 1000 kr för 24 kvm och 500:- för 12 kvm. 
Partytält 5x8 m 750:- 


