
 

 

Taxor kulturhuset Skagerack, verksamhetsåret 2019 

Under 2019 kommer även kommunal verksamhet som inte är kulturverksamhet eller verksamhet riktad till barn 

& unga åläggas en hyrestaxa.  

KULTURHUSET SKAGERACK – TAXOR, HYRA PER TIMME, inklusive 

städ 

   TIMKOSTNAD       

   Taxa 1  Taxa 2  Taxa  3  Taxa 4  

LOKALER OCH 
AKTIVTETSYTOR 

STOR-
LEK 

(m2) GÄSTER/PERSONER  

Föreningsliv 
med ungdoms-
verksamhet* 

Studieförbund 
och övriga 
föreningar 

Privat 
uthyrning 
för  bröllop 
etc. samt 
kommunala 
bokningar 
(som ej är 
kultur/riktat 
till barn) 

Kommersiell 
aktör, 
myndighets- 
arrangemang  

VÅNING 2 & 3             

Stora salen (inkl 
diskutrymme).  
Caféutrymmet 
(Svarte Daniel) 
ingår i hyran 
under lördagar. 
 
I bokningen 
ingår möjlighet 
att nyttja 
tillkommande 
ytor på övre och 
undre veranda 
på 100 m2).  192 

Med 150 sittande 
gäster kan man vara 
ytterligare 250 
stående gäster i 
stora salen och 
ytterligare 150 på 
balkongen, 
sammanlagt 550 
personer. Om ni inte 
alls har sittande 
gäster kan ni vara 
totalt 610 personer i 
stora salen, varav 
150 på balkong och 
övre verandan.  45    90 450 inkl städ     1500 inkl städ     

 

* Definition av ungdomsverksamhet: minst 90 % av utövarna/föreningens medlemmar är under 25 år, alternativt att 

huvuddelen av verksamheten, eller arrangemanget riktar sig mot målgruppen ungdomar, upp till 25 år.  

Strömstads kommun subventionerar hyresnivåerna för kommunala kulturverksamheter till 100 % samt för uthyrning till 

ungdomsföreningar med 75 % samt för övriga föreningar till 50 % av den faktiska hyreskostnaden.   

 

Ev. teknikhyra utöver befintlig teknik faktureras separat, se mer information i hyresavtalet.  

 

Digital bokning 

Lokalerna ska i första hand bokas via befintliga, digitala bokningssystemet FRIBOKNINGSSYSEMTET 

som idag används för uthyrning av kommunala idrottslokaler, systemet nås via kommunens 

webbsidor.  

Se ritningar på följande sidor, över våning 2 samt våning 3 för mer information om lokalernas 

placering. 



 

 

  



 

 

KULTURHUSET SKAGERACK 

ENKLA SKISSER FÖR LOKALISERING AV RUM 

För information om utrymmesvägar etc, se hyresinformationen och avsnittet om brandinformation.  

VÅNING 2 (ENTRÉPLAN FRÅN STADSPARKEN)  

 

Café: Öppet vardagar kl 8-

15.  

Fritidsgård vardagar & 

söndagar. Lördagar ingår 

rummet i hyran.    

 

Stora salen 

ca 200 m2 + öppen 

planlösning ut mot nedre 

sjöverandan  (+82 m2) och 

övre sjöverandorna (+ 100 

m2). 

Teknik, duk, kanon, 

mikrofoner, högtalare finns.  

Bord och stolar för 125 

personer.  

Diskutrymme och porslin för 

125 personer.  

 

 

 

Ej uthyrningsbara 

rum, annan 

hyresgäst. 
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Den fina altanen ingår i hyran av stora salen, fin att sitta på 

under varma sommardagar/kvällar.  

Tillgäng-

lighets-

anpassad 

toalett  

Ramp för 

barnvagnar 

och 

rullstolar  



 

 

VÅNING 3  

 

 

Stora 

hörnrummet  

inkl pentry. 

Fritidsgårdens lokaler.  

Övre, lilla 

hörnrummet, 16 

m2. Extraloge för 

större sällskap. 

Loge med 

speglar 

och 2 

sittplatser. 

Toalett i 

anslutning.  

Övre balkongen.  

Får användas av stående 

publik, ej för bordsdukning.  


