
 
 

Riktlinjer för uthyrning av församlingshem 
 
Övergripande regler för uthyrning av församlingens lokaler 
Enligt kyrkoordningen (2 Kap. 3 §) ska en församling behandla alla sina medlemmar lika. 
Därför kan undantag för riktlinjerna bara förekomma vid offentliga sammankomster i 
samarbete med Vellinge-Månstorps församling. De övergripande reglerna gäller för all 
uthyrning/utlåning av församlingshemmen. 

• Församlingens egen verksamhet har företräde till lokalerna. Uthyrning kan ske när 
någon egen verksamhet inte är inplanerad. På söndagar upplåter vi 
församlingshemmen enbart i samband med kyrkliga handlingar. 

• Uthyrning får inte ske till organisationer eller arrangemang som strider mot Svenska 
kyrkans lära. 

• Servering av öl och vin är tillåten för slutna sällskap. 
• Slutligt besked vi preliminär bokning kan lämnas tidigast tre månader före önskat 

hyrestillfälle. 
• Lokalerna hyrs ut i befintligt skick. Service i form av servering och liknande ingår 

inte. 
• Eventuella skador ersätts av hyresgästen. Minst en myndig ansvarsperson måste alltid 

finnas vid uthyrning. 
 
Medlemskrav 
Församlingens lokaler är i förstahand lokaler för församlingens egen verksamhet samt lokaler 
för medlemmar. Det innebär att egen verksamhet har företräde till lokalerna och att endast 
medlemmar i Svenska kyrkan får hyra eller låna lokalerna. 
 
Vilka lokaler kan hyras ut? 
De lokaler som kan komma ifråga för uthyrning är församlingshemmen i Västra Ingelstad 
(förutom barnverksamhetens lokaler), Hököpinge, Östra Grevie, Mellan Grevie och Arrie. 
Ankarets veranda kan bara hyras genom Vellinge Gästis och omfattas inte av denna policy. 
Övriga lokaler på Ankaret kan inte hyras. 
 
Uthyrning i samband med kyrkliga handlingar 
Församlingshemmen får disponeras utan kostnad för fest/samvaro/minnesstund i samband 
med kyrklig handling avsedda medlemmar i Vellinge-Månstorps församling. Medlemmar i 
andra av Svenska kyrkans församlingar får hyra enligt aktuell taxa. 
 
Uthyrning till grupper från andra av Svenska kyrkans församlingar 
Gästande grupper från andra församlingar inom Svenska kyrkan får låna lokaler utan kostnad. 
Eventuell förtäring, om den kan ordnas, till självkostnadspris.  
 
Uthyrning till föreningar och hjälporganisationer 
Församlingshemmen kan hyras av föreningar enligt aktuell taxa. Hjälporganisationer med 90-
konto får låna utan kostnad. Lokala hembygdsföreningar/byalag får hyra/låna lokal utan 
kostnad om det finns ett samarbete med församlingen. 
 
Uthyrning till borgerliga ceremonier 
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten och därmed skyldig att 
tillhandahålla lokal för borgerliga begravningar. För övrigt får inte borgerliga ceremonier äga 
rum i församlingens lokaler. Detta gäller även för samkväm efter borgerliga ceremonier.  
 



 
 

Uthyrning till näringsidkare och företag 
Vi upplåter församlingens lokaler till kommersiell verksamhet om detta sker i samarbete med 
Vellinge-Månstorps församling.  
 
Uthyrning till privatpersoner 
Uthyrning till privatpersoner för till exempel firande av högtider eller liknande kan ske i mån 
av utrymme. Se övergripande regler. 
 
 
Riktlinjerna är antagna av Kyrkorådet 2014-01-14  


