
 
 

  Uppdaterat 2021-06-09 

Prislista för uthyrning av lokaler i Huskvarna Allianskyrka. 
 

Samvaron eller kyrksalen 
 
Vid hyra halvdag/kväll: 

250 kr för grupper på 1–10 personer 

500 kr för grupper på 11–25 personer 

800 kr för grupper på 26–50 personer 

1200 kr för grupper på 51–75 personer 

2000 kr för grupper över 75 personer 

 
Vid hyra heldag gäller 750 kr/1200 kr/1800 kr/3000 kr 
 
 

Vid hyra av både Samvaron och kyrksalen  
gäller för halvdag 700 kr/1000 kr/1500 kr/2500 kr 
 
 
Vid hyra av både Samvaron och kyrksalen  
gäller för heldag 1050 kr/1500 kr/2250 kr/3750 kr 
 

 

Rörelserummet, tonårsrummet, UV-scoutrummet 
Vid halvdag 250 kr per rum 
Vid heldag 500 kr per rum 
 
 
Övernattning 50 kr per person 
  



 
 

  Uppdaterat 2021-06-09 

Prislista för uthyrning av lokaler i Huskvarna Allianskyrka 
 

Betalning görs till bankgiro 993–1460 eller Swish 1234 182 424, inom 14 dagar 
efter uthyrning. 
 

Ange lokal + datum vid betalning 

 

Lokal: Markera passande ruta för den/de bokade lokalerna 

 

Samvaron:  Halvdag/kväll  Heldag 

 

Kyrksalen:  Halvdag/kväll  Heldag 

 

Rörelserummet: Halvdag/kväll  Heldag 
 
Tonårsrummet: Halvdag/kväll  Heldag 

 

Rörelserummet: Halvdag/kväll  Heldag 
 

 

Datum för uthyrningen___________________________________ 

 

Antal personer i lokalerna_________________________________ 

 

Pris___________________________________________________ 
 
 

 

Hyresgästens namn______________________________________ 

 

Underskrift_____________________________________________ 

 

Telefon/adress__________________________________________ 

 

Uthyrarens underskrift____________________________________ 

 

Ett ex till hyresgästen och ett till kassören. 
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