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Hela gården

1 dygn (kl 14-14)
				2 dygn			
				

4200 kr
8000 kr*

Huvudbyggnaden		

1 dygn (kl 14-14)
Halvdag (4 timmar)

1400 kr
400 kr

Östra Flygeln

1 dygn (kl 14-14)
Halvdag (4 timmar)

2000 kr
400 kr

				

				

”Hela gården” omfattar huvudbyggnaden, Östra
flygeln samt Backstugan. Ej övriga byggnader utan
att speciell överenskommelse gjorts därom.

Backstugan			

1 dygn			
800 kr
				1 vecka		4000 kr*
* OBS! Vid bokning 2 dygn eller längre bekräftas bokningen genom att 25% av hyreskostnaden betalas in i
förskott till bygdegårdens bankgirokonto 546-7287 tydligt märkt med hyresperiod och hyresgästens namn.
Vid en eventuell avbokning tidigare än en månad före aktuellt datum återbetalas hela beloppet. Vid avbokning
mindre än en månad före sker ingen återbetalning.
•
•
•
•
•
•

I hyran av samlingslokalerna ingår porslin, bestick, bord och stolar samt tillgång till välutrustat kök.
De glas som finns i köken är av allround-typ för öl/vin och vatten. Möjlighet finns att hyra champagne-,
avec- eller snapsglas till en kostnad av 100 kr per typ.
Videoprojektor och vit duk finns att hyra till en kostnad av 500 kr/tillfälle.
Backstugan inrymmer 8 sängar. Täcken och kuddar ingår i hyran. Sängkläder och handdukar ingår ej.
Husdjur är tillåtna i lokalerna, dock ej i köken. Rökning är inte tillåten inomhus.
Lokalerna SKALL städas efter användning. Ni kan anlita det lokala städbolaget JMA för golvstädning efter
hyrestiden om så önskas, tala med uthyrningsansvarig.

OBS! Samtliga hyrespriser förutsätter att hyresgästen städar lokalerna efter användning, att
inventarier, möbler porslin etc är återställda på rätta platser samt att lokaler och inventarier
är i oskadat skick. Om städningen är bristfällig eller om lokalerna utsatts för skadegörelse har
bygdegården rätt att efterdebitera den faktiska återställningskostnaden, med f n 400 kr/timme.
Om du betalt medlemsavgift i Järnboås Bygdegårdsförening under innevarande samt föregående år har du rätt
till 20% medlemsrabatt på priserna.
Välkommen att kontakta uthyrningsansvarig Julia Lindberg via mail: bokafinnsjostrand@gmail.com för
bokning eller mer information!

