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Prislista för lokalhyra 
Följande priser tillämpas vid hyra vid enstaka tillfällen och gäller alla veckodagar. Vid 
bokning av två eller flera dagar i rad kan pris och villkor i övrigt diskuteras. 
För kommersiella arrangemang, d.v.s. där publik eller deltagare betalar entré eller avgifter 
gäller de villkor som överenskoms för varje enskilt tillfälle. 
 

 
Priser 

f.m. e.m. kväll Heldag** 
Serveringen 300 500 700 1200 
Danshallen 400 700 1700 2400 
Kök, tillägg* 100 100 100 200 
Summa 800 1300 2400 3800 

 

*) belopp för hyra av kök gäller som tillägg till hyra av annan lokal 

**) heldagspris blir rabatterat jämfört med summan av delpriserna 

 
Lokalerna kan hyras var för sig eller tillsammans. Tiderna är uppdelade på förmiddag (8-12), 
eftermiddag (12-16), kväll (16-22) respektive heldag men det går också bra att boka enstaka 
timmar eller andra tidspass helt oberoende av den här indelningen. 
Timpris är 150 kr. 
Under vardagar dagtid har vi ibland bokade fasta aktiviteter i vissa lokaler. 
Aktuella bokningar visas i vår kalender, se www.jarboportalen.se. 
Vi har ett specialpris för ”Barnkalas” som kan bokas dagtid, lördagar-söndagar och andra 
röda dagar i kalendern. Du får hyra hela huset max 5 timmar för bara 500 kr! 
Städning debiteras med överenskommen självkostnad, alternativt sköter hyresgästen detta 
själv. Vid nya kunder tas ett depositionsbelopp ut för städning. 
Uppställning av bord, stolar och annan utrustning och eller återställning debiteras enligt 
överenskommelse eller ordnas av kunden. 
Garderoben får användas vid alla tillfällen och kan alltså behöva delas med andra. 
Observera att bokad och betald tid ska inkludera tid för förberedelser och återställande. 

Allmänt 
Vi hyr ut till föreningar, privatpersoner och företag för möten, fester, marknader, utställningar 
eller de andra behov som ni har. 
Uthyrning dagtid helgfria veckodagar enligt överenskommelse i varje enskilt fall för att inte 
kollidera med fasta hyresgäster. 
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Utrustning 
Bord, stolar och serveringsutrustning finns. Kök har möjlighet för kyl- och frysförvaring, viss 
tillagning, varmhållning samt diskning i maskin. Det finns tallrikar och bestick för minst 150 
personer. Dock inte vinglas. 
Vi har högtalaranläggningar i servering och danshall med mikrofon, cd-spelare och kan 
erbjuda dataprojektor och duk. 
Datanät (trådlöst) finns. 

Marknadsföring 
Vid publika arrangemang ska arrangören använda Järbo Folkets Hus officiella logga i 
annonsering och på affischer o.d. Loggan kan hämtas på Folkets Hus sida på 
www.jarboportalen.se.  
Vi bistår utan kostnad med annonsering på www.sandviken.se under Evenemang. 
Hjälp med affischer kan ordnas. 

Betalning 
Hyra, avgifter och depositionsbelopp betalas enligt överenskommelse som kan vara i 
efterskott mot faktura, i förskott, kontant eller via Swish. Skriftlig kvittens lämnas. 
Förskottsbetalning vid bokningen tillämpas enligt överenskommelse i enskilda fall. Beloppet 
återbetalas om avbeställning sker inom överenskommen tid. Vid senare avbeställning sker 
ingen återbetalning. 
Bankgiro: 5105-6901 
Swish-nummer 123 313 27 68 
Faktura skickas normal per e-post (pdf-format). Vid krav på pappersfaktura debiteras en 
faktureringsavgift på 25,- kr. 

Avbokning 
Senaste tid för avbokning överenskoms i varje enskilt fall. 

Kontakt 
Telefon: 0290-701 63 (samtalet vidarekopplas) 
E-post: folkets.hus@jarboportalen.se (ordförande)  
Webben: Järbo Folkets Hus på Facebook och 
www.jarboportalen.se/foreningar/folketshus.php  
Gatuadress: Kungsforsvägen 16, 811 71  Järbo 

http://www.jarboportalen.se/
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