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Taxor vid uthyrning av lokaler i Messingen 

I det här dokumentet presenteras kostnaderna för att hyra lokal i Messingen. Vilken kostnaden 

blir beror på vilken kund som bokar samt vad som önskas bokas. Varje påbörjad timme debiteras 

som heltimme.  
 

Priserna regleras i fyra olika kategorier: 

Grupp 1: Ideella bidragsberättigade föreningar registrerade i Upplands Väsby kommun med 

barn- och ungdomsverksamhet. 

Grupp 2: Ideella bidragsberättigade föreningar registrerade i Upplands Väsby kommun med 

vuxenverksamhet. 

Grupp 3: Kommunala verksamheter. 

Grupp 4: Övriga föreningar, förbund, företag samt privatpersoner. 

 

Pris per timme 

 Matsalen Abba-aulan Ragnvald Multihallen Danssalen  Gymmet 

Grupp 1: 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr 

Grupp 2: 200 kr 200 kr 200 kr 222 kr 111 kr 111 kr 

Grupp 3: 200 kr 200 kr 200 kr 222 kr 111 kr 111 kr 

Grupp 4: 1400 kr 1000 kr 1000 kr 1200 kr 400 kr 400 kr 

 

Vid bokning utöver ordinarie öppettid (till senast kl01.00) tillkommer kostnad på 600kr/bokad 

timme och personal oavsett hyresgästens grupptillhörighet.  

 

I timpriset ingår: 

 Möblering som den är 

 Schemalagd receptionist/värdinna på plats i fastigheten under ordinarie öppettider. 

 

Ytterligare kostnader tillkommer om nedan önskas. Pris lämnas på offert 

 Möblering i lokal eller med ståbord 

 Scen  

 Extra teknik, mikrofoner m.m. 

 Backdrop 

 Skyddande matta på golvet  

 Andra special önskemål 

 

Scenrummet 
Vilken taxa som hyresgästen betalar i scenrummet beror på vad för typ av arrangemang som 

bokas. Nedan presenteras tre olika arrangemangstyper samt vad som ingår i det bokade priset. 

Tilläggstaxor kan tillkomma om något ytterligare önskas bokas. Vid bokning utöver ordinarie 

öppettid (till senast kl01.00) tillkommer kostnad på 600kr/bokad timme och personal oavsett 

hyresgästens grupptillhörighet. 

 

Arrangemangstyp A   

Minst antal timmar att boka: 2 timmar (efter kl17.00 och helg: minst 4 timmar). 

 

Exempel på bokning:  

En föreläsare med en mygga/mikrofon som har egen dator till projektor och endast behöver ett 

ståbord. 

 

 

 



Detta ingår i denna arrangemangstyp: 

 En tekniker/värd på plats 

 Möblering som den är 

 Värd på plats: schemalagd receptionist 

 

Pris per timme 
Grupp 1:100 kr 

Grupp 2: 300 kr 

Grupp 3: 600 kr 

Grupp 4: 1600 kr 

 

Arrangemangstyp B 

Minst antal timmar att boka: 4 timmar. 

 

Exempel på bokning:  

Teater, musikföreställning eller liknande som innebär flera personer på scen men inget 

scenbygge. 

 

Detta ingår i denna arrangemangstyp: 

 Fler mikrofoner, högtalare, mer teknik 

 En tekniker på plats 

 Två värdar på plats  

 Möblering som den är 

 

Pris per timme 
Grupp 1: 900 kr 

Grupp 2: 1100 kr 

Grupp 3: 1400 kr 

Grupp 4: 2400 kr 

 

Behövs personal i garderob och/eller ytterligare värdar tillkommer 300kr/värd och timme. 

 

Arrangemangstyp C 

Minst antal timmar att boka: 4 timmar. 

 

Exempel på bokning:  

Dans, kulturlunch, musikspelningar, rockevent eller liknande som kräver scenbygge, indragning 

av gradängerna samt möblering.  

 

Detta ingår i denna arrangemangstyp: 

 Fler mikrofoner 

 Dra bort läktare, lägga matta, möblera 

 En tekniker på plats 

 Två värdar på plats 

 

Pris per timme Pris för heldag 
Grupp1: 1200 kr  9000 kr 

Grupp 2: 1400 kr  11000 kr 

Grupp 3: 1700 kr 13000 kr 

Grupp 4. 2700 kr 21000 kr 

 

Behövs personal i garderob och/eller ytterligare värdar tillkommer 300kr/värd och timme. 

 


