
Om Lokalbokning 
Hyra lokal 

• Hela kyrkan: 500 kr/h 

• Stora och lilla salen: 300 kr/h 

• Källarlokalen: 250 kr/h  

 

Alla priser inkl moms. 

Regler för lokalhyra 
• I bokningen ingår 30 minuter före och efter bokad tid för uppställning och städning. 

• Bokning måste göras minst tre dagar före det aktuella datumet.  

• Du behöver vara 18 år eller äldre för att kunna boka en samlingslokal. 

• Lokalen hyrs ut i befintligt skick. 

Fakturering och övrigt om avgifter 
Fakturering utförs av angelica@ekoni.se. Fakturan kommer att vara ställd ifrån Meditationskyrkan. 

Betalningsvillkor: 15 dagar från fakturadatum. 

Avbokning är avgiftsfri fram till 24 timmar innan bokningen som avses. Efter det utgår en avgift på 

50% av den bokade hyran. 

Hyresgäster som inte rättar sig efter gällande tidsbestämmelser måste betala en extra avgift förutom 

grundtaxan. Om du inte städat ordentligt efter dig blir du skyldig att betala en extra avgift på 500 

kr/timme för städning. 

När du använder lokalen 
• Kyrkan ansvarar inte för hyresgästens kläder eller egendom i lokalen. 

• Matlagning är inte tillåten, men det går bra att värma upp färdig mat. 

• Utrymningsvägar får inte blockeras av möbler. 

• Lokalen får bara användas under angiven tid och för angivet ändamål. 

• Störande beteende eller olaglig verksamhet är inte tillåtet under användning av lokalen. 

• Bokaren ansvarar för att deltagare och gäster följer ordningsreglerna och brandskyddet. 

• Öppen låga är tillåten under förutsättning att den placeras på icke-brännbart underlag och 

övervakas. 

• Rökning, alkohol och droger är förbjudna.  

• Djur får inte vistas i lokalen. 

• Teknisk utrustning som projektor, TV, mikrofon och högtalare kan finnas i lokalen. 

Användaren ansvarar för att använda utrustningen på rätt sätt och återlämna den i gott 

skick. 
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• Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen och respektera max antal 

besökare. 

När du lämnar lokalen 
• Hyresgästen ansvarar för att städa lokalen och tömma sopkärl på anvisad plats. 

• Dörrar, fönster och belysning ska släckas, stängas och låsas. 

• Möbler, inredning och material som användes ska återställas på rätt plats. 

Övrigt om hyra av lokal 
• Parkeringsregler ska följas. 

• Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador eller förlust av lokalen, inventarier eller 

utrustning. 

• Falska brandlarm eller andra nödsituationer som orsakas av användaren debiteras 

användaren. 

• Bokaren ska omedelbart informera Meditationskyrkan om eventuella skador eller brister i 

lokalen. 


