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SAMMANTILADESPRO'I'OKOLI,

Sammantrddesdatum
2022-05-17

I (7)

I'lats och tid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-05-17 kl. 19.00

Ilcslutande Christer Wik, ordfirande,
Madelene Nylander,
Asa Karlsson,
Thomas H6gberg,
Ing-Marie Gidltiof
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Strcimberg
Kaya Alander
Erik Brostr<im
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Kyrkoherde

0vriga ndrvarande Katrin Wic6n,
Stig Johnell
Olivia Bernmalm,
Lars Bergh
Inger Kendel,
Agneta Landin,
Anna-Carin Holmqvist, kansllc hef & selveterare,
Sanna-Maria Brosche ($ 86),
Etin Eklund (g 86),
Petter Ostling ($ 86),
Stefan Norell ($ 94).

Justerare Erik Brostrrim och
Lars-Olof Landin

Justeringens plats
och tid

Fdrsamlin gsexpeditionen, Uppenbarelsekgkan,
fiAn onsdagen den 25 maj klockan 13.00.
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KYRKORADET
Svenska kyrkan Hegersten

SAMN{ANTRADESPROTOKOLL

Sammantrddesdatum
2022-05-11

2(7)

Oppnande
och
faststiillan-
de av
dagordning

Presenta-
tion
konfirma-
tions- och
ungdoms-
verksam-
het

Upprop

$8s

Kyrkoridets ordlijrande Christer Wik hiilsade samtliga v2ilkomna till
sammantrSdet och forklarade detsamma 6ppnat.

F<ireliggande ftrslag till dagordning faststiilldes efter det att kyrkoridet
beslutade 2indra fiiredragsordningen genom att inleda m<itet med punkten
Presentation konfirmations- och ungdomsverlcsamhet samt att under punkten
punkten 17. Ovriga frigor, liigga till ioljande punkter.
17 a. Kyrkvdrdar och
11 b. Inbjudan gudstjdnst.

$86

Sanna-Maria Brosch6, Elin Eklund och Petter Ostling ltredrog
forsamlingens konfirmand- och ungdomsverksamheten.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till fragestund.

Kyrkoridet uttryckte sin uppskattning <iver den omndmnda verksamheten
samt hur denna planeras och ftiljs upp samt tackade varmt for en bra
fbredragning och beslutade notera rapporteringen.

$87

Upprop lorriittades.

I de frinvarande ledamdterna
Anders Wallner och
Raimond Molanders stiille,

intriidde crsdttarna

Madelene Nylander och
Thomas Hrigberg.

$88

Till attjustera dagens protokoll utsAgs
Erik Brostrdm och
Lars-Olof Landin.

cldrJ,n U)
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KYRKORADET
Svenska kyrkan Hiigersten

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Sammantrddesdatum
2022-05-t7

Protokollet hills tillgiingligt ftir justering flrin onsdagen den 25 ma.i 2022
klockan 13.00 pA kansliet i Uppenbarelseky.kan.

3(7)

Protokoll
fiAn
tidigare
kyrkorid

Protokoll

Kyrko-
herdens
rappoft

Ekonomisk
rapport
jan-april

$89

F6re169 justerat protokoll frin kyrkoridets fiiregiende ordinarie
sammantrAde 2022-O4-l 9.

KyrkorAdet noterade det justerade protokollet och beslutade l2igga detta till
handlingama.

$e0

Ju sterat protokoll ftirelAg frin Arbetsutsko ttet 2022-0 5 -03.

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade liigga detta till
handlingama.

$el

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om fijrsamlingens verksamhet
utifrin sin infiir m6tet utsiinda rapport. Vid genomgingen omnamndes bl.a
att under april 2022 sjdnk uttriidessiffroma viisentligt jiimlort med
loreg6ende ir och ut6ver vanlig schemalagd verksamhet den omfattande
pastorala verksamheten.

Vidare omnimndes giillande projektet [Jkraina att anscikan om bidrag
skickats in till Liinsstyrelsen och att stiftets tillsynsansvariga vid platsbesok
uttalat sin positiva instiillning till projektet. Diirut<iver redogjorde
kykoherde Christer Wilson ftir vilka prioriterade grupper och insatser som
avses gdllande fortsiittningen pi regnbigsnyckeln.

KyrkorAdet gavs m6jlighet till frigestund

KyrkorAdet noterade rapporten.

,E 92

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist fiiredrog den iniiir m6tet utsiinda
ekonomiska rapportcn giillande perioden januari -api,l 2022.

c
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SAMMANTRIiDESPROTOKOLL

KYRKORADET Sammantredesdatum

Svenska kyrkan Hiigersten 2022-05-17

Kyrkorridet gavs mdjlighet till frigestund.

Kyrkoridet uttryckte sin uppskattning 6ver rapportformen och noterade

rapporten.

$e3

Mot bakgrrnd av fiirestiende ekonomiadministrat6rs vikariat under

sommaren 2022 lorellg rekommendation frAn arbetsutskottet att kyrkoridet
antar folj ande forslag.

"Svenska kyrkans Hdgerstens (organisationsnummer 252000-07 67) firma
fian och med 2021-05-18 tecknas av
kyrkorAdets ordforande Christer W\
kyrkoradets vice ordfiirande C arita Stenbacka Tenezakis,
kyrkoherde C hris t ofe r ll i ls on,
kanslichef ln na -Carin Holmqvist,
Miilarh6jdens kyrkas distriktspriist Magn us Fjelktnan
och
Grdndals kyrkas distriktsprdst Evamaria Lund,
tvi i iiirening.

Vidare att, jiimte ovanniimnda,
Ekonomi administrat6r Sara Arpval l,
Kommunikat<ir Ma ttias Rolund,
Ekonomi administratdr Char lie Jako b fr. o. m. 2 0 2 2 -07 -04 t. o.m. 2 02 2 -0 8- I 2,

och
IT-tekniker Yonas Habtit
eger riitt att teckna Hdgerstens fiirsamlings bankkonton, tvi i forening."

Kykoridet beslutade enligl arbetsutskottets forslag.

$e4

Fdrsamlingens auktoriserade revisor Stefan Norel[, Grant Thomton gav en
kort presentation av sig sjiilv och redogjorde dtirefter for den infor motet
utsdnda revisionsrapporten g?illande riikenskapsiret 2021 samt uttryckte sin
tillfredsst2illelse 6ver en avsevdrt ftirbAttrad bokslutsprocess.

Kyrkoridet gavs m6jlighet till fr6gestund

Kyrkoridet noterade rapporten.

4(7)

2022
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KYRKORADET
Svenska kyrkan Hiigersten

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammantrddesdatum
2022-O5-t7

Kyrkoherde Christofer Wilson {iiredrog den inf<ir m6tet utsanda {tirslaget till
policy lor uthl.rning av lokaler och kyrkorum i Hiigerstens liirsamling.

Kyrkoridet diskuterade det omndmnda forslaget.

$es

Ky,rkoridet avgav ftiljande tvi synpunkter.
- Avsnitt I punkten d. andra meningen ska ha ftiljande lydelsc.

" Exempelvis: bamlokal till ftidelsedagskalas, eller m6tesrum fiir
bostadsriittsfiireningg dar medlem verkar i styrelsen."

- En redaktionell synpunkt gellande bilagenumreringen.

Kyrkoridet beslutade uppdatera det infiir motet utsiinda liirslaget till policy
med de i Iiiregiende stycke angivna synpunktema och fiiresli
kyrkofullmiiktige att det uppdaterade lorslaget inklusive i policyn angivna
avgift staxor (bilaga I ) faststiills.

$e6

Kyrkoherde Christofer Wilson foredrog den infor m6tet utsiinda
promemorian giillande kostnader for lorsamlingens familjeridgivning

Kyrkoridet diskuterade promemorian, hittillsvarande erfarenheter och
altemativ till en familjerAdgivning i ftireningen Klrkans familjeridgivnings
regi.

Kyrkor6det beslutade att
- Hiigerstens lorsamling ska uttrdda som medlem i loreningen Kyrkans

familjerfldgivning och
- ge kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att ta fram ett forslag

avseende hur fiirsamlingen ska kunna erbjuda kyrkligt lorankrad
familjer6dgivning.

$e7

Kyrkoherde Christofer Wilson foredrog status i projektet Viistertorp och
konstateradc att ctt platsbesdk gcnomlorts i den av AB Stockholmshems
anvisade nya lokalen pi Vasaloppsviigen 56, i Viistertorp. Det noterades att
lokalen iir i stort behov av renovering och inte lika lettillganglig och centralt
lokaliserad som den lokal som tidigare var aktuell. Avsikten iir att anlita
konsulter lor att genomf<ira en beddmning av tillg2inglighet och brandskydd.

s(7)

Policy ftir
uthyrning
av lokaler
och
kyrkorum
inom
Hiigerstens
liirsamling

Kostnader
flor svenska
kyrkans
familje-
ridgivning

Ct,{
4r\

Viistertorp
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KYRKORADET
Svenska kyrkan Hagersten

Sammantrddesdatum
2022-05-17

6(7)

Diirefter behdver en kostnadsuppskattning av n6dv?indig renovering

infiirskaffas.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund varvid det bl.a. flamkom att dct er

positivt att ny lokal anvisats men att det finns tveksamheter kring lokalens

placering och tillgiinglighet. Vidare konstaterades att altemativa lediga

lokaler i Gr6ndal b<ir <iverviigas samt att vid en eventuell renovering si
beh<iver denna utftiras klimatsmart.

Kyrkor[det notcrade rapporten.

$e8

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade om att inget frametskridande egt
rum sedan foregiende kyrkoridsm<ite. En invallning iir utfiird och golvet i
det rum diir vattengenomtrdngning tidigare iakttagits hills oppen )tterligare
en tid, i awaktan pi en stdrre regnmiingd.

Kyrkoridet gavs mojlighet till fr6gestund.

$ee

Ingiende skrivclser

l. Swedbank Robur - apil2022.

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redoglorde for infiir m6tet utsiind
skrivelse och informerade om utvecklingen, 2021-12-31, av marknadsvdrdet
pi medel placerade i fondema hos Swedbank Robur.

Kyrkoridet noterade inkommen skrivelse

Utgiende skrivelser

Inga utgiiende skrivelser

$ 100

F6ljande <ivriga fiSgor ftirelig.

17 a. Kyrkvrirdar. Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogjorde {iir det

Grondal

Skrivelser

6vriga
frigor

Cv't

SAMMANTRADES PROTOKOLI,

Kyrkoridet noterade rapporten.

r L64ir



KYRKORADET
Svenska kyrkan Hiigersten

S..{N{ M AN'I'R A DE S PROTOK0 L I,

Sammantrddesdatum
2022-Os-17

7(7)

behov, avseende mandatperioden 2022 - 2025, som identifierats avseende
att revidera kynkoridets tidigare beslut enligt $ 9 vid konstituerande
sammantrdde den l6 december 2021 , gdllande utndmningen av ky'kviirdar i
Hdgerstens lorsamling.

KyrkorAdet bcslutade (bilaga 2) att lor niimnda mandatperiod,
-utse Maria Green och Greta L6nn till kyrkviirdar i {iirsamlingen och
-iterkalla utniimningen till kyrkviird vad giiller Asa Bjerkerot, Sebastian
Hellrup, Eva Johannisson och Kerstin Jansson Lacanal.

17 b. lnbjudan gudstjdnst.

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade om avsikten att till hosten h6lla
en gudstjiinst i Uppenbarelsekyrkan diir kyrkoridets ledamdter och ersattare

ges m6jlighet att medverka och utforma n2imnda gudstjiinst samt att en

inbjudan kommer att skickas ut.

$ 101

Ordforande Christer Wik tackade alla ndrvarande lor deras engagerade

deltagande samt Iiirklarade m6tet avslutat.

Samman-
triidet
avslutas

Lo(
1,,



Svenska kyrkan *
Bilaga 1

DA

Policy ftir uthyming/utllning av kyrkorum eller annan lokal l(e)
BESLUTSFATTARE

DOKUMENTANSVARIG

BESLIITSDATtITll GALLER FRAN DATUM

l zozz

I serast uppoarrnao

Kyrkofullmiiktige 2022

Kr rkoherclcn

UTHYRNING AV LOKALER OCH KYRKORUM INOM
HAGERSTENS FORSAMLING

Samtliga lokaler i Hdgerstens Forsamling dr i fcirsta hand avsedda f<ir fdrsamlingens

egna verksamheter. Kyrkorum dr avsedda f<ir Svenska kyrkans gudstjdnster och

kyrkliga ha nd lingar.

Nedanstdende policy ska vara till stdd for kyrkoherde/distriktschef niir fdrfrigan om

att lSna/hyra lokal inkommer. Som regel galler att ingen extern verksamhet har ratt

att hyra lokal, utan lokal kan upplitas om det passar verksamheten.

Kyrkoherde/distriktschef fattar beslut i fr6gan med stcid av policyn.

1. Tillfallig uthyrning/utlAning av lokaler och kyrkorum
Tillfiillig uthyrning/utl5 ning av lokal kan ske givet f6ljande fall:

Generellt gdller att extern hyra/bokning av lokal/kyrkorum i Hegerstens forsamling

kan goras forst n;ir term inspla neringen fcir ifrSgavarande tidsperiod dr helt klar och

korrektur av interna bokningar har godkdnts av distriktscheferna.

a. Brukaren 5r en ideell organisation/ftirening som delar Svenska kyrkans

grundleggande virderingar, eller av andra skSl stir kyrkan niira.

Exempelvis R6do korset, Svensko Amnesty, anndn kyrko med vilken vi har

kyrkogemenskop.

Kostnadsfri utl6ning kan i detta fallske om det ror sig om ett samarrangemang eller

arrangemang som kan komma forsamlingen, eller dess syfte, tillgagn.

U^/
4rr

L
1



Svenska kyrkan *
Bilaga I

DOKUMENINAI\!N ls,o^
Policy ltir uthyrning/utl6ning av kyrkorum eller annan lokal. 2(e)

EESIUISFATTARE GALLER FRAN DATUI,I SENAST UPPDAIERAD

Kyrkolullmiiktige

OOKUMENTANSVARIG OIARIENUi/]I!ER

Kyrkohcrdcn

Uthvrning mot betalning sker i fall d5r brukaren iir en fristSende o rga n isation som

genomfdr eget arrangemang t ex annan kyrka inom Kyrkornas vdrldsrid som vill fira

gudstja nst.

Taxa vid uthyrning fall a)

ens ftirsam li at nde vid uth rnt

Vaktmdstare 1: en timme ftire och efter det publika arrangemanget.

Vaktmdstare 2: under det publika arrangemanget (brandkrav)

0vrig vaktmdstartid debeiteras med 360kr/tim
Gradenger, (vill vi att andra ska bygga?)

Stad och std ngning

Befintligt fast ljudsystem

Flygel

Fdr att anvanda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan krevs tillstand av 1:e organist.
Vill hyrestagaren st6lla upp annan mdblering i forveg tillkommer en avgift om 1o00kr

Tillfallig uthyrning er ej momspliktig

Krav 5r att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal

b. Brukaren dr anordnare av kultur- konsertarrangemang som dr f6renliga med
kyrkans helgd och kommer f6rsamlingen till godo eller ger skdlig intdkt.
Exempelvis kulturfdrening/skolo, extern kiir, produktionsbolog med kommersiell
ort,st Skolavslutning.

Kostnadsfri uthvrn ins kan i detta fall ske om det ror sig om kommunal
musikskola/kulturskola, kommunal skola eller ideell f<irening inom fcirsamlingens
grdns, eller med historisk koppling tillSvenska kyrkan.

022 2

2

Grdndals kyrka Milarhcijdens

kyrka

Stora salen

U p pe nba re lsekyrka n

10 000kr 5000kr 5000kr 5000kr

d.i,, c^l Le

lBESLursDArur"l

lzozz

Uppenbarelsekyrka n



Svenska kyrkan f
Ililaga I

OOKU[TENTNAI\,!N

Policy liir uthyming/utlAning av kyrkorum eller annan lokal.

BESLUISFAITARE

sroA

3(e)

SENAST UPPOAIERADSESLUISDATUM

2022

DOKU[IENTANSVARIG DIAR ENU,!if,lER

Kyrkoherden

Uthvrnine mot betalnins sker ifall diir konserten , eller inspelningen, dr kommersiell

och genererar intiikt eller mervdrde fdr arrangdren. Exempelvis artist, fristSende kcir,

fri kultu rskola.

Taxa vi uthyrning fall b)

Dett a lnear dko mPrsiPllt konsPrt:

Vaktmastare 1: 5 timmar
Vaktmastare 2: 3 timmar (brandkrav)

dvrig vaktmestartid debeiteras med 360krtim
Graddnger, (vill viatt andra ska bygga?)

StAd och stengning

Ljudsystem

Loge (i m6n av plats. Detta ska kontrolleras vid bokningstillfellet): korsalen UK,

FOrsamlinBsalen MH, Ftirsamlingssalen GD.

Flygel/piano. Orgel i Melarhiijden och Grbndal.

Ftir att anvanda stora orgeln i Uppenbarelsekyrkan kravs tillstend av 1:e organist.

Vill hyrestagaren stella upp annan mdblering i forveg tillkommer en avgift om 1000kr

Tillfdllig uthyrning iir ej momspliktig

Krav dr att hyrestagaren presenterat en kontaktperson som undertecknat avtal

c. Brukaren dr kyrkotillhtirig privatperson som ordnar familjesammankomst i

samband med kyrklig handling:

Exempelvis dopkaffe eller minnesstund.

3

&v l^
w

Lokal/typ av

hyrestagare

U ppenba relse-

kyrkan

Grcindals

kyrka

Miilrahdjdens

kyrka

Stora salen

Uppenba relsekyrkan

Produktions-

bolag

20 000kr 5000 k r 5000kr 5000kr

Frist6ende

kci r

10 000kr 5000kr 5000kr 5000kr

Kyrkofullmiiktige l0tl



Svenska kyrkan *
Bilaga I

DOKUI,iENTNAIVN SIDA

Policy ftir uthyming/utlAning av kyrkorum eller annan lokal. 4(e)

-T
BESLUTSFATTARE ESLUTSOATUt,l GALLER FRAN DATUM

2022

SENAST UPPDATERAD

Kyrkofullmiiktige 20?2

DOKUI"IENTANSVARIG

Kvrkoherden

OIAR ENUI,I'JER

stnadsfri ut rn tn kan i detta fallske om det r<ir sig om kyrkotillhorig boende i

Hdgerstens f<irsamling.

Uthvrnins mot betalnins hyrestagaren dr ej medlem i Svenska kyrkan.

Taxa vi uthyrning fall c)

Stora salen i Uppenbarelsekyrkan

2500kr 1500kr

d. Skilet till uthyrning ar att skapa medlemsnytta f6r kyrkotillhdrig som ar aktiv i

verksamheten:

Exempelvis: bornlokol till fiSdelsedogskalos, eller miitesrum f6r
hostodsriittsfiirening diir medlem verkor i styrelsen.

Kostnadsfri utlS n ins sker i regel inte i detta fall.

Uthyrnings mot betalnins sker som regel

Taxa vi uthyrning fall d)

Stora sa len iUppenbarelsekyrkan Annan sa mlingsloka I

2500kr 1500kr

Respektive distriktschef utformar rutin f6r att avsyna stedning och

iordningsstdllande

4

d.u
La

1

Annan samlingsloka I

L,J ,k



Svenska kyrkan *
Bilaga I

DOKU[tENTNAMN

Policy ltir uthyrning/utl6ning av kyrkorum eller annan lokal

SIDA

s(e)
BESLUTSFATTARE EESLUISOATUM SENASI UPPDATERAD

Kyrkofirllmiiktige 2022

DOKI,IMENTANSVAR]G

Kvrkoherden

e. Brukaren 5r en social akttir i n5romridet, t ex elevhalsoteam pi skola eller
socialtjanst:

Exempelvis: temadagar i samarrangemang med skola.

Kostnadsfri uthvrning kan i detta fallske om det ror sig om kommunal skola eller
socialtjenst eller inspelning av reportage i utbildande syfte.

Uthvrnins mot betalnins sker om brukaren dr friskola eller om den sociala aktoren ar
ett fdretag som finansieras av allmiinna medel.

Taxa vi uthyrning fall e)

Stora salen i

Uppenbarelsekyrkan
Annan sa m lingsloka I kyrkorum

2500kr 1500kr 5000kr

GALLER FRAN DATUM

2022

2. fider f6r respektive lokal.
Regleras ej av denna policy. Beslutas av distriktschef.

3. Uthyrning av porslin, bord, stolar och andra inventarier sesom
projektor och duk.
Dessa ingSr i hyra vid tillstSllningar och mdten der fOrtering och/eller presentation

kan t;n kas ing6.

Brir avtalas om syftet med uthyrningen inte direkt kan kopplas ihop med

ovanstiende aktiviteter.

4. Beslutets giltigthetstid
Avgifter ftir tillfdllig uthyrning av lokaler gdller enligt kyrkofu llm e ktigebes lut 2oxx-Xx-xx 5

Xx, och tills dess ett nytt beslut om avgiftsendring fattas.

5. Beslut av om avsteg frAn policy:

Kyrkoherden beslutar p5 delegation av kyrko16det om avsteg fran ovanst6ende.

5
W U)

A/^
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Svenska kyrkan *
B ilaga I

DOKUIIENTNAIvIN

Policy Iiir uthyming/utltning av kyrkorum eller annan lokal

SDA

6(e)

BESLUTSFAITARE BESI-UTSOAIUM GALLER FRAN DATUM

2022

SENAST UPPDATERAD

Kyrkofullmiiktige 2022

DOKUMENTANSVARlG

Kyrkoherden

Kyrkobokfciring vid mindre bokningar.

Distriktschef utifrin policy och eget omdcime

Bilaga 1. Kyrkoordningen om tillfallig uthyrning av kyrka och kapell
med invigt kyrkorum
2.1 U ppl5telse av kvrka resleras i KO 41 kao 1-3 q.

1 $ Arkebiskopen, stit'tets biskop och en sddan biskop som t'ullgtir uppgifter t'6r stit'tets

biskop fdr onvdndo kyrkorno i stiftet fiir gudstjiinster och f6r biskopligo

dmbetshondlingor.

3 9 En kyrko fdr uppldtos fdr ondra dndomdl dn de som ovses i 1 eller 2 5 boro om det

kon ontos att kyrkorummet och dess inventorier kommer ott behondlos med pietet

och oktsomhet. Den fdr inte uppldtos fitr ndgot dndomdl som krtinker kyrkorummets

helgd. En uppldtelse fdr inte heller ske pd sd sdtt ott den hindrar fdrsomlingens
gudstjdnstliv eller verksomhet i 6vrigt. Uppldtelse ov kyrko fdr kyrkligo hondlingor i

ondro foll iin de som ovses i 2 5 fdr vdgros bora om uppldtelsen skulle strido mot

bestdmmelserno i ftjrsto stycket.

hA 6

Lvl
ho"

2 5 Prdster som tjdnstgbr i en fdrsomling fdr onvdndo fdrsamlingens kyrkor fdr
Jdrsomlingens gudstjdnster och fdr kyrkligo handlingor som ovser ndgon som tillhdr

fdrsomlingen.



Svenska kyrkan f
Bilaga I

DOKUITENTNATT.IN

ltt))Policy Itir uthyrning/utlining av kyrkorum eller annan Iokal
BESTUTSFA]TARE BESLUTSOATUIlI

?022

DIARIENUI'NI'4ER

GALLER FRAN DAIUM SENAST IJPPDATERAD

1

I
KyrkofullmZiktige

12022
OOKUMENTANSVARIG

Kvrkoherden

Bilaga 2. Ordningsforeskrifter for nyttjande av lokaler inom
Hdgerstens Forsamling
1. Hyrestagaren skall ansvara frir ordningen vid sammankomsten och tillse att givna

fcireskrifter fciljs. Kyrkorummet och dess inventarier skall behandlas med pietet och

aktsa mhet.

2. Hyrestagaren skall utse en kontaktperson som undertecknar ansvarsftirsekran och

tillser att nedanstSende listade ordningsregler informeras.

3. Om mribleringen dndrats av hyrestagare, skall mribleringen Sterstallas enligt

tidigare mdblering eller anslagen m<ibleringsplan, eller placeras p6 anvisad plats.

Lokalen skall grovstadas och iordningstiillas innan hyresgesten ldmnar densamma.

3. lnstrument sesom flygel, cembalo handhas med fdrsiktighet och f6r ej anviindas

som avstellningsyta.

4. Altare och ljusbiirare fir ej anviindas som rekvisita eller avstellningsyta.

5. Orgel, idet fall denna ing6r i hyran, fir endast handhas av utbildad person.

6. Om hyresgesten 6nskar hjdlp med iordningstdllande av lokal skall

civerenskommelse om detta gciras ifcirvdg med kontaktperson fdr lokalen.

7. Om uthyrningen fcirorsakar fcirsamlingen extra kostnader, f6r till exempel

iord ningstdllande av lokal, debiteras dessa kostnader hyresgisten.

8. kontaktpersonen fcir hyrestagaren skall vara ndrvarande under hela eventet

inklusive forberedelser och iordningsstii lla nde efter event.

9. All fdrtering av mat och dryck iir frirbjudet i vSra kyrkorum.

10. alkoholf<irtdring er fdrbjuden vi arrangemang iv6ra kyrkor och samlingssalar.

11. Hyresverden ansvarar inte fcir forsvunna tillh6righeter.
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12. Hyresgesten 5r skyldig att folja angivet maxantal bes<ikare i lokalen. Hyresgasten

fer inte blockera nodutgAngar med till exempel tillfdllig ommriblering. Ansvoret fdr
ott siike rstdl lo n 6d utry m ni ng dvi lo r hy re sg iiste n.

13. Hyresgiisten iir skyldig att hos kontaktperson ftirvissa sig om gdllande tider fcir

larm. Om falsklarm utldses av hyresgesten kommer samtliga med falsklarmet

fcirknippade kostnader att debiteras hyrestagaren.

Mindag till lordag L7-23

Scindag 15-23

14. Hyresgasten disponerar lokalen endast f<ir den tid som hyran gdller, s6vdl

iordningstiillande som Sterstellande skall ske inom hyrestiden.

15. Nyckel/lSstagg till lokal utkvitteras av respektive kontaktperson och Sterl6mnas

senast 3 dagar efter fcirhyrningen, om inte annat har 6verenskommits.

16. Eventuell betalning sker i forhand senast 14 dagar frire avtalat datum.

17. Om hyresgasten bryter mot gdllande fdreskrifter kan hyresviirden vigra
lokaluppl5telse med omedelbar verkan.

18. Vid konsert ska hyresgdsten vara redo att presentera repertoaren fcir anstiilld
muslker i den kyrka som nyttjas. Om Inneh6llet i konserten inte er fdrenligt med

kyrkorummets helgd kan uthyrning nekas.
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Bilaga 3 Hyresblankett vid uppl6telse av lokaler i Hdgerstens
fdrsamlings lokaler
Avtal f6r upplitelse XXXXXX kyrka har ingitts mellan Hegerstens fdrsamling
organisations nr. 252000-0757 och XX

Kyrka:
Lokal:
Datum:
Tid:
Hyrestaxa:
Total kostnad:
Hyresgest:
Namn Faktureringsadress:
Postnr/ort:
Telefonnummer:
Uthyrarens namnteckning:

Hdrmed bekriftas att hyresgasten tagit del av Hiigerstens fdrsamlings ordningsregler

fcir lokaler i Hagersten forsamling samt att hyresgasten er ersettningsskyldig fcir

eventuella skador som villats isamband med denna uthyrning.

Datum:

Hyresgastens namnteckning:_

Hyrestagaren avdelar fciljande kontaktperson med uppdrag att tillse att

ordningsregler efterfoljs. Denna avger hdrmed ansvarsfcirsdkran enligt ovan:

Detta awal er upprattat i tvi lika exemplar

Ort/datum ort/datum
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For Hdgerstens forsamling Hyrestagare
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Bilaga 2

Ftirteckning - Kyrkviirdar i Hiigerstens fiirsamling mandatperioden 2022-2025,
ienlighet med beslut i I 9 vid kyrkoridet sammantriide den 2l december 2021
och $ 100 vid kyrkor6det sammantrede den 17 mai 2022

Kyrkviird:
Eva Beijer,
Tita Bergqvist,
Kristoffer Edlund,
Michael Eyre,
Maria Green,
Lukas Hammar,
Stig Johnell,
Barbro Kirvall,
Agneta Landin,
Per Larsson,
Maud Eriksson Lindberg,
Greta Ldnn,
Kerstin Malmgren,
Kaya Alander
och
Carin Odquist.

Distrikt:
Mrilarhdjden
Mdlorhdjden
Grdndal
G rti n do I - Kv arl er s lE r kan
Grdndal
Grdndal
Uppenbarelselgrrkan
Uppenbarelseky'kan
Mrilarhajden
Mcilarhojden
Uppenbarelsekl,rkan
Grdndal
Uppenbarelsekyrkan
Grdndol

Uppenbarelseky'kon
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