
 
 
 

RIKTLINJER OCH TAXOR FÖR UTHYRNING AV FÖRSAMLINGENS 
LOKALER 2021 
 
Lindbergs Församlingshem, Valinge Församlingshem, Torpa Kyrkstuga och Vårt Hus. 
 
Lindberga församling är ansvarig för ovanstående lokaler. Detta innebär att hyrestagaren bör 
informeras om att vi är en del av Svenska kyrkan. Det är viktigt att hyresgästen förstår att 
det som äger rum i våra lokaler inte skall strida mot Svenska kyrkans tro, liv och lära. 
 
Lindberga församling värnar om sina medlemmar och vill erbjuda dem möjligheten att 
kostnadsfritt använda våra lokaler i den mån det är tillgängligt.  
 
För att undvika missförstånd är det viktigt att klargöra vad uthyrningen gäller. Gäller 
uthyrningen barnkalas bör vi som huvudman ställa frågor om barnens ålder, antal som 
kommer vistas i lokalen och vad kalaset kommer innehålla. Dels för säkerhetsställa att lokalen 
används på rätt sätt, samt att det inte strider mot Svenska kyrkans tro, liv och lära.  
 
Enligt delegationsbeslut från kyrkorådet 2010-02-02 äger bokningsansvarig personal rätten 
till att besluta om uthyrning till församlingens lokaler utifrån dessa riktlinjer. 
 
Kansliet ser till att upplåsning/avlarmning sker i Torpa kyrkstuga och i Valinge församlings-
hem. Detta kan i framtiden ersättas av att hyrestagaren erhåller en ”tagg” och kan genom 
den öppna och stänga ytterdörren. Städinformation skall lämnas över vid uthyrningen. 
 
Kansliet handhar nyckel och kod till Vårt Hus och nyckel till Lindbergs Församlingshem. Detta 
kan i framtiden ersättas av att hyrestagaren erhåller en ”tagg” och kan genom den öppna och 
stänga ytterdörren. Städinformation skall lämnas över vid uthyrningen. 
 
Inventarielista för lokalerna finns på intranätet. 
 
Följande avgift skall tas ut av hyrestagaren: 
         

 Dop* – Vigsel** - Begravning Barnkalas Övrigt*** 

Församlingsmedlem 0 kronor 0 kronor 0 kronor 

Ej förs.medlem men 
medlem i Svenska kyrkan 

500 kronor 500 kronor 500 kronor 

Ej medlem eller 
organisationer*** 

1500 kronor 1500 kronor 500 eller 1500 kronor 

 
Utebliven eller otillräcklig städning debiteras hyrestagaren med 1 000 kr  
 
  * I samband med dop i församlingens kyrkor, erbjuds lokalen kostnadsfritt.  
 
  ** Uthyrningstiden för vigselsamling är senast till 22:00. 
 
*** Röda korset, Hembygdsföreningen, SPF/PRO, Föreningen Norden, 
       väg/bostadsföreningar/motsv. inom församlingens gränser                  
       Kommun, landsting, företag eller näringsverksamhet. 
       Företag som skall sälja saker i lokalen.  

 
   500 kr/dag 
1 500 kr/dag 
1 500 kr/dag 

 
Kyrkoherden äger rätten att besluta kring avvikelser från dessa riktlinjer.  
 
 


