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Alingsås museum
Plan 4 i museet: 300 kr/tim. Plan 1 och 4 kan hyras ut till olika sällskap samtidigt.
Hyra hela museet med utställningarna öppna: 1 000 kr/tim.
Bokad guidad visning i museet: 60 kr/person, minimum 500 kr, max 15 pers oavsett under öppettid eller ej.
Teknisk personal: 450 kr/tim (inkl 25% moms).
Projekt-och workshoprum i museet: 300 kr/tim.
Fika under ungdomskvällar på museet: 25 kr.

Konsthallen
Konsthallens/kulturhusets ateljé: 300 kr/tim oavsett helg eller vardag och oavsett under konsthallens öppettider eller efter stängning.
Bokad guidad visning i konsthallen: 60 kr/person, minimum 500 kr, max 30 pers.
Bokad guidad visning i samlingarna: 60 kr/person, min. 500 kr, max 15 pers.
Bokad skräddarsydd guidad visning i samlingarna: 100 kr/person, min. 1 000 kr, max 15 pers.
Andra visningar och besök i samlingarna av allmänhet eller forskare är gratis.

Kulturhuset
Möteslokal Karin Boye-salen hyrs ut veckodagar mellan kl. 08.00 och 17.00.
Föreningsverksamhet eller annan verksamhet som riktar sig till ungdomar under 20 år: 150 kr/tim.
Föreningsverksamhet eller annan verksamhet som riktar sig till vuxna över 20 år samt till kommunala förvaltningar i Alingsås kommun: 150 kr/tim.
Övriga förhyrare i Alingsås kommun, samt förhyrare utom Alingsås kommun: 300 kr/tim.

Palladium
Grundhyra 4 timmar (exklusive teknisk personal): förening 1 500 kr, förvaltning 2 400 kr, företag
3 800 kr.
Löpande timpris (exkl teknisk personal) efter de första fyra timmarna (vardag och helg):
förening 350 kr, förvaltning 500 kr, företag 800 kr.
Timpris för teknisk personal (vardag och helg): 450 kr/tim (inkl 25% moms) och person. Teknisk personal som på plats vid genomförande bokas på fler timmar än tidigare överenskommet:
600 kr/tim.
Biljettpriser på Fredagsmys/teaterföreställningar: 50 kr.
Filmrulle med krubb: 80 kr.
Avbokningar senare än två veckor före hyrestillfället debiteras halva hyreskostnaden eller de
kostnader som redan uppstått för hyresvärden enligt kommunens uthyrningsregler för kommunala
lokaler.
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Fotografier
Beställning av fotografier för privat bruk (icke-kommersiell, icke-offentlig exponering) av
privatpersoner, forskare, skolelever, ideella föreningar:
• befintlig digital fil 200 kr (inkl moms 25%), nyskannad digital fil 400 kr (inkl moms 25%).
Beställning av fotografier för kommersiellt och/eller offentligt bruk. 25 procent moms tillkommer på priset.
för böcker, tidningar, informationsblad, kundtidningar, nyhetsblad och liknade:
• fotografi inne i bok/tidning 1 000 kr, fotografi på omslag 2 000 kr.
för annonser:
• mindre fotografi 1 000 kr, halvsida 3 000 kr, helsida 5 000 kr, omslag/uppslag 7 000 kr
för vykort, pussel, affisch och liknande:
• från 1 000 kr beroende av upplagan.
för utställning, informationsskyltar, mässor och liknande:
• upp till 12 månader 1 000 kr, permanent 3 000 kr
• 1-10 fotografier 400 kr/fotografi, 10 eller fler efter överenskommelse
för internet/tv:
• kommersiellt på första sidan 2 000 kr, kommersiellt för underliggande sidor 1 000 kr
• icke kommersiellt på första sidan 1 000 kr, icke kommersiellt för underliggande sidor 500 kr.
Priserna gäller för publicering i max ett år.

Bibliotek
Försenade media (övertidsavgifter):
10 kr/vecka, max 50 kr/media, max 200 kr/lånetillfälle (gäller media för vuxna).
9-dagarslån: 5 kr/dag. 14-dagarslån:10 kr/dag. Spelfilm: 10 kr/dag.
			
Lånekort: Ersättningskort: Vuxna 25 kr, barn 10 kr.
					
Reservationer: Fjärrlån bok: 10 kr. Fjärrlån tidskriftsartikel: 50 kr. Ej avhämtad beställning:10 kr.
			
Meddelandeavgift: Utsänd räkning: 25 kr.
			
Förkomna/förstörda media:
Vuxenbok: 300 kr Barnbok: 200 kr Pekbok: 100 kr CD-skiva: 200 kr Tidskrift: 50 kr
För ärenden som går till inkasso betalas alla kostnader fullt ut. Lånekort med skulder över 200 kr
spärras automatiskt.
			
Kopiering och utskrifter:
Per kort med 4 kopior: 20 kr. Per kopia: 5 kr. A4 utskrift på bibliotekets skrivare: 2 kr.
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Alingsås kulturskola
Priserna som listas nedan är per termin om inget annat anges.
Altfiol

850 kr

Kulturmix

850 kr

Balett

850 kr

Låtspel på gehör

850 kr

Barndans

630 kr

Mandolin

850 kr

Barnkör

350 kr

Musikproduktion

850 kr

Barnrytmik

630 kr

Musikmix på skolan

630 kr

Brass & slagverksorkester

630 kr

Musikklubben

850 kr

Blockflöjt ämneskurs

850 kr

Oboe

850 kr

Blockflöjt på skolan

630 kr

Percussion

850 kr

Bild

850 kr

Piano

850 kr

Bild o Form

850 kr

Piano suzuki

1 300 kr

Feminine vibe

850 kr

Pilates

850 kr

Cello

850 kr

Saxofon

850 kr

Contemporary lyrical

850 kr

Showdance

850 kr

Contemporary balett

850 kr

Slagverk

850 kr

Sång coaching

850 kr

Street för killar

850 kr

Dansmix

850 kr

Street fusion

850 kr

Elbas

850 kr

Stråklek

850 kr

Elgitarr

850 kr

Sång i grupp

850 kr

Elmandolin

850 kr

Teaterlek

630 kr

Fiol

850 kr

Teater

850 kr

Fiollek

850 kr

Trombon

850 kr

Fiollådan

850 kr

Trumpet

850 kr

Gitarr

850 kr

Tuba

850 kr

Imporvisation/komp dans

850 kr

Tvärflöjt

850 kr

Keyboard

850 kr

Valthorn

850 kr

Klarinett

850 kr

Kortkurser

750 kr

Kontrabas

850 kr

Instrumenthyra

300 kr
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Tränings- och tävlingsverksamhet
Taxor för tränings- och tävlingsverksamhet i idrottsanläggningar. Pris kr/timma om ej annat anges.
Riktlinjer för taxor beslutade av KFN 2012-12-10.
Taxa 1 avser verksamhet som riktar sig till ungdomar under 20 år.
Taxa 2 avser verksamhet som riktar sig till vuxna över 20 år och förvaltningar inom Alingsås kommun.
Taxa 3 avser övriga förhyrare inom och utom Alingsås kommun.

Tekniker/vaktmästare: 450 kr/tim inkl 25% moms.
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Kurslokaler, möteslokaler och material

Skolmatsalar, aulor och cafeterior

Fullstora konstgräsplaner
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Nolhaga Parkbad
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Ruinen och borggården i Gräfsnäs
Objekt
Lokala föreningar		
Privat, företag		
Entreprenör restaurang
Ruinen, pelarsal
A: 0				
A: 1 080			
A: 540
och valv		
B: 0				
B: 3 800			
B: 1 900
Borggård		C: 0				C: 1 080			C: 540
			D: 0				D: 540				D: 270
Plan bygdegård
0				540				270
Plan p-plats		0				540				270
Tillsyn			Lokal arrangör		Alingsås kommun		Entreprenör restaurang
A = kväll, från kl 17 dag 1 till kl 11 dag 2
B = helg, från kl 17 fredag till kl 11 söndag
C = avspärrad enligt önskemål
D = tillgänglig för allmänheten

Guidningar
Produkter/utbud

Gruppris
(vardag, kväll och helg)
1,5 tim max 35 deltagare

Allmäna turer enl. schema

Stadsvandring

Vardag: 1 500 kr
Kväll: 1 600 kr (fr 19.00)
Helg: 1 800 kr
Storhelg: 2 000 kr

80 kr pp

Kafévandring
(stadsvandring med inriktning
motkaféhistoria)

Vardag: 1 500 kr
Kväll: 1 600 kr (fr 19.00)
Helg: 1 800 kr
Storhelg: 2 000 kr

Fikavandringar – max 20
deltagare
(stadsvandring med inriktning
mot kaféhistoria samt
smakprover och fika)

Vardag: 3 000 kr grupp
+ 250 kr pp

Bussguidningar (buss står
deltagare för)

Vardag: 1 500 kr
Kväll: 1 600 kr (fr 19.00)
Helg: 1 800 kr
Storhelg: 2 000 kr

330 kr pp

Vid guidning på annat språk än svenska tillkommer 400 kr per guidning. I samtliga priser är 25%
moms inkluderat.
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Alströmerteatern
Allmänt
Alströmerteatern är indelad i en främre del med 355 sittplatser och en bakre del med 254 sittplatser. Totalt finns 609 sittplatser. Salongen kan delas av, så den bakre delen skärmas av med en
gardinavdelare. Lokalen är handikappanpassad med ramp in i lokalen, samt lift upp till scenen.
Åtta rullstolsplatser finns i den främre delen av salongen. Hörselslinga finns monterad.
Övrigt
Visning av lokal och teknik av behörig tekniker/vaktmästare ingår dagtid. Nycklar kvitteras ut på
Alströmergymnasiet innan uthyrning. Kontakta receptionen för överenskommelse av tid för detta. Normalt städ före och efter ingår. Är salongen eller loger nedsmutsade utöver det normala så
tillkommer det kostnad för extrastäd om inte hyresgästen ombesörjer det på egen hand.
All Avancerad teknik i Alströmerteatern får endast skötas av oss godkända tekniker*.
Utförlig information om lokalen som eluttag, loger och bilder finns på www.scenrum.nu.
Ingen avancerad teknik får användas om Grund är bokad.
Alströmer Grund
Lämpligt vid föreläsning och enklare föreställningar mm. Ljud och ljus sköter hyrestagare. Önskas
tekniker tillkommer teknikerkostnad*.
Ljus
Ljuset styrs från kontrollpanelen i Teknikbåset. Följande ljus finns förprogrammerade på panelen:
• Salongsbelysning
• Frontljus
• Vänster, höger sidoljus
Ljud
• Toppar SLS
• SUB basar x4
• Peavy PV-10 mixerbord 6-kanaler (XLR)
• 7/8 & 9/10 (stereo line-in)
• 2 Trådlösa mickar/headset alternativt fasta mikrofoner ingår
Alströmer Avancerad
Grund ingår, samt all tillgänglig teknik får användas. Kan endast bokas tillsammans med av oss
godkänd scenmästare*.
Allmänt
Ljud och ljus skall vid uthyrning av teatern ”köras” på befintlig teknik. Ingen teknik som dimrar,
DMX hubbar, ljudpatch får kopplas om. Lampor och högtalare får inte plockas ner eller flyttas. Det
är tillåtet att rikta om befintligt ljus, men man måste då återställa dessa till sin ursprungliga position. Om komplettering av utrustning måste ske görs detta i samråd med ansvarig tekniker.
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Loger
Tillgång till tre loger samt pentry.
Ljusstyrning
MagicQ Chamsys programvara med Chamsys PC-Wing. Grundprogrammering finns för befintligt
upphängt ljus!
Befintligt ljus
• 2st följespotts,
• 6x vägghängda profiler
• Riktbart frontljus
• 8x Martin Rush RGBW LED
Rörligt ljus
• 4st Martin Rush Wash
• 4st Martin Quantum Profil
Scen
För upphängning av egen utrustning finns följande:
• 5st lingångar, max 200kg belastning.
• Rå för backdropp, max 35kg.
• Scenen kan täckas med gummerad matta, lämplig vid dansföreställning*
Uthyrning med egen utrustning
Förberedelsen inför hyresgästens kravspecifikation (rider) sker i samråd och är färdigställt innan
getin. Ljus monteras ned enligt önskemål. Ljud får användas med tillgång till XLR L/R + frontfill
samt retur. Kostnad för nedmontering av befintlig utrustnings samt återställande tillkommer. Pris
enligt överenskommelse.
Ljud
Utöver grund
• Yamaha QL5 32-kanals digitalt mixerbord med linebox för data/cd.
• 32-mickingångar via fast analog multibox på scen 4x returer.
• 2x32 Yamaha Rio 3224-D.
• 4 st JBL frontfill högtalare.
• Delar av ljudutrustningen får inte användas.
Bild*
Vi erbjuder olika bildlösningar. En Panasonic PTRZ-970 med 10 000 ansilumen finns monterad i
teatern med Crestron blindstyrning. Du kopplar in bildkälla med HDMI eller VGA. Vi erbjuder olika
alternativ för frontprojektion.
Teknisk specifikation
Skickas efter önskemål.
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Pris
Kommersiella, entrébelagda
arrangemang

Dagtid vardagar
07:00 – 16:00 (per tillfälle)

Kvällstid & helger 16:0022:00, lör-sön (per tillfälle)

Alströmer Grund

6 000 kr

7 200 kr

Alströmer Avancerad

7 800 kr exklusive tekniker*

9 000 kr, exklusive tekniker*

Repetitioner
(per tillfälle, max 8 timmar)

3 000 kr exklusive tekniker*

3 000 kr, exklusive tekniker*

Arrangemang med fri entré

Dagtid vardagar
07:00 – 16:00 (per tillfälle)

Kvällstid & helger 16:0022:00, lör-sön (per tillfälle)

Alströmer Grund

3 300: -

4 400 kr

Alströmer Avancerad

4 400 kr exklusive tekniker*

6 600 kr, exklusive tekniker*

Repetitioner

2 750 kr exklusive tekniker*

2 750 kr, exklusive tekniker*

* Tekniker

Alströmer Grund; 450 kr/tim (inkl 25 % moms)
Alströmer Avancerad; Scenmästare från 5 000 kr.

Hyresgäst med egen teknik

Enligt överenskommelse

Projektor

4 000 kr

Kassetduk 4:3, 4,4m bred

Ingår

Ramspändduk 16:10 (690x369)

2 00 kr

Ramspändduk 16:10 (569x329cm)

2 000 kr

12

Matsal Alströmergymnasiet
Allmänt
Kan hyras för föreningsarrangemang/fest. Hyrs ej ut till privata fester.
Pris
4 250 kr per tillfälle.

Trolle Lindgrenssalen
Allmänt
Trolle Lindgrenssalen är en konferenslokal med 102 sittplatser. Den är utrustad med den senaste
tekniken när det gäller ljud och bild, med teknik som du enkelt styr och reglerar själv. Goda parkeringsmöjligheter, infart Teatergatan.
Teknisk specifikation
Ljud
• Trådlöst mikrofon
• Trådlöst headset
• Möjlighet att koppla in 4x fasta mikrofon
• Möjlighet att koppla in 3.5mm ljudkälla
Bild
• Projektor finns fast monterad i salen
• OH finns tillgänglig
• Whiteboard finns tillgänglig
Pris
Externa hyresgäster:		
Förening:			
Kommunens förvaltningar:

Heldag: 4 200 kr.
Heldag: 2 500 kr.
Heldag: 3 100 kr.

Halvdag: 2 200 kr.
Halvdag: 1 300 kr.
Halvdag: 1 600 kr.

Kväll: 2 500 kr.
Kväll: 1 600 kr.
Kväll: 1 900 kr.

Tekniker: 450 kr/tim
Halvdag = mindre än fyra timmar.		
Kväll = från kl.17.00 och senare.		

Heldag = mer än fyra timmar.
Halvdag över till kväll = heldag

Campus Alingsås
Allmänt
Lokaluthyrning är ej momsbelagd.
Avbokningskostnad om avbokning sker sista veckan = 500 kr.
Halvdag = mindre än fyra timmar
Heldag = mer än fyra timmar		

Kväll = från kl. 17.00 och senare
Halvdag över till kväll = heldag

Sparbanken hyr gratis 4 ggr/år. Vi hyr ej ut till privatpersoner. Inga homepartys, mässkvällar, kalas
etc. Förvaltning betyder intern uthyrning inom Alingsås Kommun. Taxor för föreningar avser ideella
föreningar. Integration, Alströmergymnasiet, Förvaltningskontoret (staben) och Restaurangskolan
hyr gratis.
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Sparbankssalen			
			Externa
Förvaltning Förening
Husets hyresgäster
Heldag			4200		3100		2500		1600
Halvdag		
2200		
1600		
1300
900
Kväll			2500		1900		1600		1100
96 sittplatser, dock max 100 pers inkl. föreläsare i lokalen pga brandsäkerheten.
Kommunens datasal
Hyrs ut gratis till kommunens förvaltningar. Ansvarig för utrustning är IT/KLK.
Klassrum
			Extern		Förvaltning Förening
Husets hyresgäster
Heldag			1300		1100		900		600
Halvdag		
700
500		
400		
400
Kväll
		
800
600		
500		
500
Datasal 314 hyrs ej ut.
Stampen och Stora Telebild			
			Extern		
Förvaltning Förening
Husets hyresgäster
Heldag			1700		1300		1100		800
Halvdag		
900
700
600		
500
Kväll			
1000
800
700		
600
Stampen – 16 platser
Stora Telebild – 20 platser på högersidan och 28 platser på vänstersidan.
Stadsskogen, Skår och Sörhaga
			Extern
Förvaltning Förening
Husets hyresgäster
Heldag			1000		800		600		500
Halvdag		600		500		400		300
Kväll
		700		600		500		400
Lilla telebild
Hyrs endast ut till förvaltningar och husets egna verksamheter. Externa kunder endast via Campus.
			Extern			Förvaltning		Husets hyresgäster
Heldag			1200			900			700
Halvdag
800			500			400
Ej kväll
Grupprum
Hyrs ut vid möjlighet.
			Extern		Förvaltning		Förening
Husets hyresgäster
Heldag			600		500			400			300
Halvdag		400		300			300			200
Övrigt
Kopieringspriser: Svart/vit 1 kr/st + moms. Färg 3 kr/st + moms.
Lån av laptop: 100 kr/tillfälle.
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