DHR Boråsavdelningens prislista för föreningar och privatpersoner från 2020-01-01
De föreningar som är bidragsberättigade enligt Borås stad erhåller rabatt enligt Borås Stads
bidragsbestämmelser vilket för närvarande ger 80 % på hyrespriset dock max 1500:- per hyrestillfälle.
Följande lokaler finns till uthyrning alla dagar mellan 08:00-23:00 (musik längst till kl 22.00).
I vissa fall kan undantag göras för t ex övernattning i masslogi över en helg.
Plats
Stora samlingssalen

Pris i kr/ tim
400 (80)

Lilla samlingssalen
Kök
Hantverkssal slöjd
Hantverkssal möte

350 (70)
250 (50)
350 (70)
125 (25)

Priser inom parentes är när 80% rabatt är avdraget
Max 150 personer. Finnes: scen, piano, stereo, mikrofonanläggning,
filmduk, dataprojektor, hörslinga.
Max 50 personer. Finnes: dataprojektor, whiteboard.
Finnes: utrustning för träslöjd och annat hantverk.

Tilläggstjänster:
Förtäring (Pris i kronor styck)
Kaffe/te/choklad
Läsk/Lättöl
½ fralla m ost o grönt
½ fralla m skinka o grön
½ fralla skinka, ost o grönt
Dubbelfralla skinka/ost
Polarkaka - ost/skinka
Köttbullsmörgås
Leverpastejsmörgås
Räksmörgås
Kaka ’torr’
Kaka ’kondis’
Bulle

12
10
12
15
18
25
18
25
25
55
5
12
15

Hyra av porslin mm (Pris i kr / per person)
Kaffemugg
2
Kaffekopp med fat o sked
3
Tallrik med bestick
4
Assiett
1
Assiett med bestick
3
Glas
2
Kaffebryggare
Ingår i kökshyra
(Porslin mm diskas av DHR Boråsavdelningen)
Pappersduk mm

12/bord (6 personer)

OBS OBS OBS
Hyrestiden räknas under den tid lokalen används för er räkning, tex för iordningställande och/eller
dukning/bortplockning och alltså inte kan användas för annan hyresgäst.
Exempel:
Är mötet kl 14 – 16 och vi ska duka med porslin tar det ca 1 tim om det gäller 50-100 personer, eller om ni
själva kommer kl 13 för att göra i ordning för lotterier eller något annat. Likaså tid efter mötet för att röja och
återställa lokalen. Hyrestiden blir alltså då kl 13 – 16.30.
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