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KULTURFÖRVALTNINGEN  

186 86 VALLENTUNA 

TFN: 08-58785000 

KULTUR@VALLENTUNA.SE 

 

 

 

KULTUR  

 

Hyreskontrakt  

Vallentuna teater 
 

__________________________________________ (hyresgästens namn)  

hyr av Vallentuna Kulturförvaltning (KF) Vallentuna teater,  

 _________________________(programmets namn/ändamål)  

Datum ____________________________________ 

Hyrestid___________________________________ 

Programtid__________________________________ 

 

OBS om du vill använda Traversen utanför Teatern till ex servering, måste du boka 

den separat. 

 

Bokning och avbokning görs hos lokalbokningen, 

lokalbokning@vallentuna.se Avbokning ska göras minst 1 vecka innan 

bokningstillfället. I annat fall debiteras full kostnad. 

 

Bokning av genomgång av teknik, lokal-och larmrutiner samt utkvittering av 

nyckel görs hos Andreas Westman, teknisk producent KF 

andreas.westman@vallentuna.se senast 1 vecka före uthyrningstillfället. 

Genomgången är obligatorisk innan bokningen blir slutgiltig.  

 

Tekniker 

Om du vill boka tekniker till arrangemanget kostar det 700kr/tim. Även 

förberedelsetimmar innan arrangemanget debiteras. Tekniker bokas via 

lokalbokning@vallentuna.se  

 

Café 

Café Form driver café i våra lokaler. Om du vill ha caféservering kontakta Café Form 

på info@mialii.se 

Observera att du måste även boka Traversen (cafélokal) om du vill använda den i 

samband med ditt arrangemang i Vallentuna Teater 
 

Betalning: 

Pris: enligt bokningsbekräftelsen. 

Fakturan skickas till den av hyresgästens angivna adress. 

 

I hyran ingår följande utrustning: filmduk, dvd-spelare,  projektor, 2 st trådlösa 

mikrofoner, 2 st trådlösa headsets, Europahandske/3-faskontakt, 16, 32 och 63A. 

Dator finns ej. Ska dator användas medtag egen. 
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KULTUR  

 

Max antal platser i salongen: 330 Max antal personer i lokalen: 375 

 

Hyresgästen förbinder sig att informera samtliga deltagare om innehållet i bilagor till 

kontraktet ”Brandrutiner Vallentuna teater” samt ” Bra att veta när du hyr Vallentuna 

teater”  

 

Hyresgästen ansvarar för: 

Att inte överskrida tillåtna max antal personer i lokalen. 

Att stå för all sak- och personförsäkring. 

Att ersätta för skador uppkomna vid inbrott p. g. a försummelse att låsa/larma. 

Att själv för möblera utöver befintlig möblering 

Att återställa lokalen i samma skick som vid uthyrningstillfällets början.  

Att ersätta för skador som uppkommer på lokalen och inventarierna under 

hyresperioden. 

 

Om inte ovanstående regler följs kommer en straffavgift att debiteras 

hyresgästen. Debitering för extrastädning tillkommer.  

  

Hyresvärdens ansvarar för: 

Att den hyrda utrustningen fungerar vid hyrestidens början. 

Att de hyrda utrymmena är städade vid hyrestidens början. 

Att ge genomgång av lokal, teknik och larm som bokas av hyresgästen. 

 

Nycklar lånas endast ut till personer över 18 år. Om nyckeln ej återlämnas debiteras 

500:-. 

 

Vänligen skriv ut, underteckna och lämna kontraktet till Andreas 

Westman vid utkvittering av nycklar.  

 

______________________________________________________ 

 

Jag har läst igenom Brandrutiner och Bra att veta när du hyr 

Vallentuna teater och ansvarar för att de efterföljs. 

 

Underskrift: …………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………. 

Tel:...............................  E-post: ………………………………………. 

 

 


