
        
Skola, fritids & förskola 
      för nyfikna barn 

 
 
 
Uthyrning av Virestadssalen 
 
Virestads Friskola hyr Virestads samlingslokal (gymnastiksalen) av kommunen med kök, 
och scen. Vi hyr ut lokalerna till diverse arrangemang och aktiviteter. 
Där finns ett enkelt kök, scen samt en gymnastiksal (10x18m) med diverse utrustning, 
omklädningsrum med dusch och bastu. Det finns också bord, stolar och porslin för ca 120 
gäster. 
Ansvarig för bokning och nyckelutlämning är Åsa Sjöberg tel.0476-23170/ 070-
5116009. Nyckel skall kvitteras och återlämnas snarast efter hyrestillfället. 
 
Priser. 
50kr per timme för förening eller medlem i friskoleföreningen. Icke medlem 100kr. 
300kr för ett dygn för förening eller medlem. Icke medlem eller företag kostar 
600kr/dag. 
200kr/dag för endast köket. 
100kr/dag för endast scenen. 
Vid upprepade bokningar så vi kan fakturera 10 tillfällen samtidigt lämnas 20% rabatt. 
Vi hyr också ut bord och stolar. 1 bord+8 stolar kostar 50kr/dygn (ingår vid hyra av 
lokal). 
 
Vi hyr endast ut till sällskap där en myndig person står som ansvarig. Vid förstörda 
inventarier kan ni hållas betalningsskyldig. 
 
Lokalen skall återlämnas städad och i samma skick som den var. Städinstruktioner 
hänger i köket och skall följas. Vid otillräcklig städning kontaktas ni för att antingen göra 
om det eller så debiterar Åsas Alltjänst timpeng för kompletterande städning. Ni kan 
också helt köpa städtjänsten av Åsa Sjöberg. Gör upp om pris och villkor innan 
hyrestillfället. Ni når henne på 070-5116009. 
 
Säkerhetsföreskrifterna som finns anslagna i lokalen skall följas. 
 
Behöver ni minibuss? 
Friskoleföreningen äger fyra minibussar med 9 platser vardera. Vi har ingen uthyrning av dessa 
men föreningens medlemmar får låna en buss mot ett sponsringsbidrag på 600kr/dag. Då ingår 30 
fria mil (bensin tillkommer). 
Ring Tomas Harrysson 070-5194296 om du behöver en minibuss till något. Paketpris vid helg eller 
längre lånetid. 
Bussarna är upptagna på skoldagar men är oftast lediga på helger, skollov och kvällar. 
 
Vill du bli medlem så kostar det 100kr/år. Sätt in det på bg: 342-3191. Märk betalningen med 
namn & adress. 
 
Vänliga hälsningar 
Virestad Friskola ek. förening 


