
Sätila Bygdegård  
Välkommen! 

 
”Bra läge för fester och arrangemang i lantlig miljö, 

….. men ändå nära till storsta´n!” 
 
 

 
 
Våra lokaler 
 

Det finns plats för olika aktiviteter i vår fina bygdegård. Den lämpar sig väl för såväl större som mindre arrangemang. Den stora 
samlingslokalen kan möbleras med bord och stolar för upp till 150 personer. På andra våningen finns två rum och pentry med plats för ca 
30 personer lämpade för möten. 
 

Köket är välutrustat med glas och mat- och kaffeservis för 150 personer och har bl.a. en stor diskmaskin. 
 

Det finns en bra ljud- och bildanläggning med såväl sladdmikrofoner som sladdlösa mikrofoner samt headset och mygga. Även hörselslinga 
finns kopplad till ljudanläggningen. 
 

Bygdegården är givetvis handikappanpassad, rökfri och försedd med hjärtstartare. 
 
Priser 
 

Denna prislista gäller för privatpersoner och föreningar. För företag, öppna föreställningar och arrangemang med entréavgift gäller priser 
enligt separat överenskommelse. 
 

Lokal   < 3 tim 3–6 tim Dygn 
Hela bygdegården – fredag och lördag samt dag före helgdag 700 kr  1200 kr  2200 kr 
Hela bygdegården - övriga dagar   500 kr    750 kr  1200 kr 
Endast serveringsdelen inkl kök *)   400 kr    650 kr    900 kr 
Endast 2:a våningen med pentry *)   300 kr    500 kr    750 kr 

 

Övrigt         
Tillträde för iordningställande dagen innan  400 kr    
Bildprojektor inkl ljudanläggning  500 kr    
Endast ljudanläggning  200 kr 
Barnkalas max 5 tim *)  500 kr 

    
  *) Bokning av fre-sön o dag före helgdag får ske tidigast 14 dagar innan hyrestillfället. 
**) Medlemsrabatt 20% för den som varit medlem senast året före uthyrningstillfället 
 
Hyresvillkor 
 

Här anges endast några villkor i korthet. För fullständiga villkor se https://satilabygdegard.se/boka-bygdegard/uthyrning-vaktmastare/ 
  

• Kontrakt ska upprättas mellan hyresvärden och hyresgästen. OBS! Hyresgästen har det totala ansvaret för bygdegården under hyrestiden 
och ska personligen finnas tillgänglig i bygdegården när aktivitet pågår. Ansvarig hyresgäst ska vara minst 25 år.  

 
• Hyresgästen intygar att denne respekterar demokratiska värderingar och alla människors lika värde.  

 
• Betalning ska erläggas vid kontraktets tecknande eller enligt annan överenskommelse, dock senast inom 10 dagar efter hyrestillfället.  

 
• Övernattning får ej ske i lokalen om inte annat avtalats med hyresvärden och detta anmälts till räddningstjänsten. 

 
• Hyresgästen är skadeståndsskyldig gentemot hyresvärden för under hyrestiden skadade eller förkomna inventarier, skador i lokalen samt 

ev. kostnader från polis/räddningstjänst, extra sophämtning etc. 
 

• Hyresvärden äger rätt att debitera 500 kr per påbörjad timma, exempelvis vid fördröjd besiktning eller för att slutföra undermålig städning 
eller andra merarbeten i anslutning till uthyrningen. 

 
• Om det krävs speciella tillstånd för den avsedda användningen/verksamheten ansvarar hyresgästen för att sådana tillstånd inhämtas hos 

berörda myndigheter.  
 

• Hyresvärden ansvarar ej för egendom som tillhör hyresgästen eller dennes gäster. Vid inbrott i lokalen står hyresgästen för hyresvärdens 
självrisk. Hyresvärdens ansvars- och olycksfallsförsäkring gäller inte för hyresgästens arrangemang. 
 

Övrigt 
 

Uthyrning/Vaktmästare Camilla Karlsson, 0703-572722, camilla@satila.nu 
  

Hitta hit Sätila bygdegård, Härkilavägen, 511 99 Sätila, 57°33'21.2"N 12°26'25.4"E 
 
 

Föreningen är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund  
 
 
Sätila Bygdegårdsförening www.satilabygdegard.se Bankgiro 308-0496 
Org nr 802440-4355 info@satilabygdegard.se Swish 123 569 5531 


