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Hyra lokal i Kulturmagasinet 
 

Arrangemang och bokning 

Våra lokaler får hyras för offentliga eller ej offentliga arrangemang av: 

• Lokala föreningar, organisationer, studieförbund, universitet och vuxenutbildning 

• Förvaltningar Sundsvalls kommun 

• Företag och organisationer  

 

Föreningar som hyr lokaler ska ha en demokratisk uppbyggnad. Lokalerna hyrs inte ut till 

enskilda personer. Bokning av program görs senast två veckor innan programmets 

genomförande. Demonstrationer är inte tillåtet. Försäljning är endast tillåten i samband med det 

arrangemang som är inbokat. 

Lokalerna är tillgängliga från kl 08.30 vardagar och från kl 11.00 lördag-söndag. 

Taxorna är differentierade beroende på vem som ansvarar för evenemanget. 

Kommunen tillämpar en subventionerad hyreskostnad för lokalt föreningsliv 

och förvaltningar i Sundsvalls kommun. 

 Scenservice vid kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning och drift av 

 scenerna. 

 

Vid hyra av lokal ingår en programtekniker mån-tors fram till 21.00 och fre-sön under öppettid. 

Övriga tider debiteras för tekniker. Se info nedan. Hyrestiden är hel- eller halvdag.  

Timmar därutöver samma dag, debiteras timtaxa. Se info längst ner i dokumentet. 

 

 

Scenteknik som ingår i grundhyran finns specificerad för respektive lokal. Övrig teknik enligt 

offert. Övriga kostnader: 

Akustiskt piano + stämning  1 500 kr 

El-piano      500 kr 

 

Personalkostnad/timme: 

Programtekniker (minst 3 timmar) *    500 kr/tim. 

Publikvärd (minst 3 timmar)     250 kr/tim. 

Hump/bärhjälp - kostnad lämnas i separat offert 

Ljus/ljudtekniker - kostnad lämnas i separat offert 

 

 

* De timmar inte Programtekniker ingår.  

Kostnaderna är angivna exklusive moms. Ingen moms för lokalhyra. 

Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. 

 

 
 



 

 

 

Beskrivning av lokalerna 
 

Lars Ahlins torg 

Lars Ahlins torg hyrs i första hand ut för offentliga kulturarrangemang till lokala föreningar, 

organisationer, företag och kommunala förvaltningar. Ej offentliga arrangemang fungerar 

endast efter stängning. 

Lars Ahlins torg hyrs inte ut för program som innehåller partipolitisk eller religiös propaganda. 

Lars Ahlins torg har plats för 100 sittande samt 150 stående. Andra möjligheter till möblering 

finns. Grundutrustning: 2 fasta frontljus. Scen byggs upp vid behov. 

 

Programsalen 

Programsalen hyrs ut för offentliga/ej offentliga arrangemang till lokala föreningar, 

organisationer, företag och kommunala förvaltningar. Programsalen har plats för 72 sittande i 

biosittning, samt 20 stående. Andra möjligheter till möblering finns. 

Grundutrustning: Projektor (HDMI/VGA ingång), DVD-spelare, PC-dator, 

internetuppkoppling, högtalarutrustning. 

Bokning av teknik samt t ex scen, utställningsskärmar och dylikt ska lämnas vid 

bokningstillfället, dock senast två veckor före programmets genomförande. 

Reviderat 22-08-22:  

Studierummen Nordstiernan, Sylphide och Najaden hyrs ej längre ut. 

 

Hyrestaxor 
Lokala föreningar, studieförbund, vuxenutbildning, 

universitet och lokala organisationer 

måndag–torsdag 8.30–21.00 1 000 kr/4 tim, 2 000 kr/8 tim 

(fredag 8.30–18.00)   

övriga tider   600 kr/tim 

  

Förvaltningar Sundsvalls kommun  

måndag–fredag 8.30–17.00 1 500 kr/4 tim, 3 000 kr/8 tim 

övriga tider   600 kr/tim 

 

Företag samt föreningar och organisationer  

utanför Sundsvall 

måndag–fredag 8.30–17.00 2 000 kr/4 tim, 4 000 kr/8 tim 

övriga tider   750 kr/tim 

 

 

För övriga bokningar som ej omfattas av ovanstående, lämnas pris genom offert. 



 

 

 

 

 

Bokning av lokaler/kontakt:  

Bokning av Programsalen och Lars Ahlins torg:  

Scenservice, evenemangskoordinator Anna-Carin Nylén  

tfn: 072-142 97 15, e-post: anna-carin.nylen@sundsvall.se  

Scenservice kontor e-post scenservice@sundsvall.se 

  

 

Förtäring: Café Äsch ombesörjer förtäringen i Kulturmagasinet.  

Kontakt: Marie Lundblom 070-372 29 92, e-post: marie.lundblom@telia.com 

 

Avbokning  

Avbokning av lokal debiteras enligt nedan:  

0% av hyran senast 14 dar innan  

50% av hyran 13-8 dagar innan  

100% av hyran 7-0 dagar innan 

 

 

Biljettinformation 

Vid offentliga arrangemang i Programsalen krävs biljetter, även på Lars Ahlins torg 

efter stängning. Vid ej entrébelagt arrangemang läggs platsbiljett upp.  

Arrangemangsupplägg till dessa biljetter görs av arrangören genom Entré Sundsvall, 

via en ifyllbar blankett (erhålls av Scenservice vid bokning av lokalen). 

En kostnad för biljettupplägg tillkommer. I priset ingår marknadsföring av 

arrangemanget på Entré Sundsvalls hemsida samt plats i deras samlingsannons i 

Sundsvalls Tidning. 

Kostnad: Biljettupplägg 400 kr + 25% moms 

Arrangemang med fribiljett: 9,60 kr + 6% moms/biljett 

Biljettpris från 0,01 kr till 99 kr: serviceavgift* 12 kr + 6% moms/biljett 

Biljettpris från 100 kr till 199 kr: serviceavgift* 16 kr + 6% moms /biljett 

*Serviceavgift betalas av kund 

(Fortsätter med 100 kr intervall). 

För mer information kring biljetter kontakta Entré Sundsvall 060-155400, 

entre@entresundsvall.se 
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