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Frågor och ansvariga
Vid träff med presumtiva uthyrare ska följande frågor besvaras:

1. Antal sittande med eller utan mellanrum 

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss 

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare 

4. Ljud och teknik. Hörselslinga 

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 

7. Städning 

8. Kostnad 

Fyll i svaren under respektive rubrik. Resultatet ska redovisas för styrelsen när 
uppdraget utförts. 

Krav på ljud: 

 Hörslinga ska fungera både när man pratar i mikrofon och när man visar 
video från projektor. 

 Fast och trådlös mikrofon ska finnas, 



Ansvariga:

Visir Eva och Gunilla

St. Persgården Bengt – är det helt klart?

Sveasalen Rolf och Urban

Wallénhallen Agneta och Kerstin

Moskogen Bengt – är det helt klart?

Sockenstugan Siljansnäs Ellen och Stig

Bystugor Tibble och Övermo Eva och Gunilla

Ska vara klart till årsskiftet för genomgång på styrelsemötet i januari.
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Moskogen
1. Antal sittande med eller utan mellanrum 

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss 

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare 

4. Ljud och teknik. Hörselslinga 

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 

7. Städning 

8. Kostnad 



Sockenstugan i Siljansnäs
Hej Ellen! 

Resursen hade fått en del frågor från dig angående eventuell uthyrning till SPF, så nu
svarar jag så gott jag kan på detta eftersom jag är ordförande i styrelsen. 

På vår hemsida www.siljansnas.eu så hittar du ett par bilder från Stora Salen eller 
Backlundssalen som den också kallas. Titta på fliken Sockenföreningen och 
underfliken Sockenstugan. Priserna som står där håller dock på att förenklas och den 
nya prislistan kommer närmaste veckan. 

Dina frågor: 

1. Antal platser är i normala fall 250 personer i Stora salen, plus 100 
personer till i Lilla salen och foajén, men det är maxantal som får vara i 
lokalerna samtidigt. Om man möblerar med bord och stolar så kan man få
in 180 personer vid långbord, men det är när det inte är coronaanpassat. 
Vi har porslin så det räcker till 150 kuvert. Under pandemin och om man 
följer FHMs rekommendationer så bör man bara sitta 4 personer vid de 
bord som normalt rymmer 6 personer, och då blir det betydligt färre som 
har plats, lite beroende på hur man vill placera borden. Om alla ska se 
scenen så blir det färre platser.  Om man bara har stolar och ingen 
servering så går det in 70 personer i Stora salen med rätt avstånd, om man
då räknar att vissa kommer i par. VI kommer ha evenemang för 45 
personer som då kan sitta vid bord och ha rekommenderat avstånd mellan
sig med extra marginal. Det finns även lokaler i nedre plan om man vill 
dela upp sig, men då blir det ju trappor man behöver ta sig ner/upp i. 

Köket i Sockenstugan är nyrenoverat och har bra utrustning, men vi 
rekommenderar att ni gör ett studiebesök när Resursen har öppet och kan 
visa runt. Finns t ex kaffebryggare som kan brygga 30 koppar i taget och 
finns termosar etc. 

2. Det finns en trapphiss vid stora entrén och en rullstolsanpassad toalett i 
entréplan, utöver de vanliga toaletterna.

3. Precis utanför entrén sitter en hjärtstartare, så att den även ska kunna 
användas om lokalen är låst. 

4. Ljud och teknik bokar man separat men allt finns, även dataprojektor om 
man vill visa något på storbild så har vi en bioduk. 

5. Hörselslingan fick vi precis veta att det varit problem med så vi ska ta hit 
ett företag från Borlänge för att kolla detta snarast. 
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6. Parkering finns dels utanför entrén men sen finns kyrkans parkering 
alldeles intill och kvällstid kan  även butikens parkering användas. På 
måndagkvällarna (innan corona) så hade vi 130 dansare som alla 
lyckades hitta parkering. 

7. Städning utför man antingen själv efter hyrestillfället, finns torrmoppar 
och soppåsar mm i ett städförråd, men annars kan man boka städning av 
Resursen. 

8. Prislistan kommer strax uppdateras som sagt. Resursen har de aktuella 
priserna och det är genom dem man gör reservationer. 
När man hyr får man fylla i ett avtal och då blir man även visad var allt 
finns och var pärmen med t ex brandinfo finns mm. 

Hoppas detta svarat på dina frågor, annars får du höra av dig igen! 

Mvh Magda Laurell, ordförande

www.siljansnas.eu
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St. Persgården
1. Antal sittande med eller utan mellanrum 

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss 

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare 

4. Ljud och teknik. Hörselslinga 

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 

7. Städning 

8. Kostnad 

Sveasalen
1. Antal sittande med eller utan mellanrum 

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss 

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare 

4. Ljud och teknik. Hörselslinga 

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 

7. Städning 

8. Kostnad 

6 (8)



TIBBLE bystuga
Vid träff med presumtiva uthyrare ska följande frågor besvaras:

1. Antal sittande med eller utan mellanrum Tibble: 180 st men 130 st är bäst

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss Tibble:Ramp finns men ej 
upp till scenen

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare Tibble: Ej hjärtstartare men funderar på 
att skaffa, markerade utrymningsvägar

4. Ljud och teknik. Hörselslinga Tibble: Hörselslinga finns samt mikrofoner

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 
Tibble:Restaurangkök

7. Städning

8. Kostnad Tibble: 2500 kr- städning ingår 

VISIR
Vid träff med presumtiva uthyrare ska följande frågor besvaras:

1. Antal sittande med eller utan mellanrum Visir: 302 st

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss Visir: Ramp finns men ej 
upp till scenen

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare Visir: Hjärtstartare finns samt markerade
utrymningsvägar.

4. Ljud och teknik. Hörselslinga Visir: Hörselslinga till bioljud men ej 
annars

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren Visir: ingen
förtäring kan ordnas

7. Städning Visir: ingår i hyran

8. Kostnad Visir: 1850 kr/5 timmar med städning
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Wallénhallen

Övermo bystuga
1. Antal sittande med eller utan mellanrum 

2. Handikappanpassning – ex för rullator eller hiss 

3. Utrymningsvägar – hjärtstartare 

4. Ljud och teknik. Hörselslinga 

5. Parkering

6. Förtäring – tillgång till kök eller att den kan ordnas av uthyraren 

7. Städning 

8. Kostnad 
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