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Här hittar du oss!

Mer information hittar du på församlingens hemsida,
www.svenskakyrkan.se/olauspetri
OP Församlingsexpedition			
Olaus Petri kyrkogata 4				
703 64 Örebro					
olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se
tfn.vxl. 019-15 45 00

Olaus Petri kyrka
Storgatan 40
703 64 Örebro

Kyrkans Informationsservice			
Storgatan 27					
703 63 Örebro					
tfn.vxl. 019-15 45 00
mån-tor 09.00–17.00, fre 09.00–16.00

OP Församlingshem
Sofiagatan 2A–D
703 64 Örebro

Olaus Petri församling. Olaus Petri kyrkog. 4, 703 64 Örebro.
Tel: 019-154500. E-post: olauspetri.forsamling@svenskakyrkan.se
Webb: svenskakyrkan.se/olauspetri, facebook.com/oporebro,
instagram.com/olauspetriforsamling

Olaus Petri församlingshem
Sofiagatan 2, Örebro

Välkommen att boka församlingshemmet för
dopkaffe, bröllopsfest eller minnesstund.

Olaus Petri församlingshem

Viktig information till dig som hyr lokal:

Vare sig du planerar ett stort bröllop eller ett litet dopkaffe
så har vi lokaler som passar dig i Olaus Petri!

•

Högst 50 eller 15 personer får vistas i lokalerna samtidigt, beroende på vilken
lokal man hyr, se förra sidan.

Bokning

•

Lokalerna som hyrs kvällstid får utnyttjas till kl. 23.00. Man får vara kvar och
städa efter den tiden men larmet slår automatiskt på kl. 01.00 så då måste lokalerna vara utrymda.

•

Om städning eller annat arbete behövs utföras av församlingen för att iordningställa efter en bokning, kommer arbetstiden för detta att debiteras hyrestagaren.

•

Det är inte tillåtet med bilparkering på gården. Utryckningsfordon måste vid
behov kunna komma in på gården.

•

Festen skall hållas inomhus, trädgården ingår inte i hyran, av hänsyn till grannar.

•

Rökning är inte tillåten inne i lokalerna eller på församlingshemmets gård.

•

Öl och vin (dock ej sprit) får serveras i slutna sällskap.

•

Fönster måste hållas stängda av hänsyn till grannar.

•

Marschaller får inte ställas på grindstolparna mot gatan eller så att det kan stänka på ytterväggarna. Särskilda marschallställ finns - fråga vid bokning.

•

Flygeln får endast användas om så överenskommits.

•

AV-utrustning får inte lånas eller hyras till bokningar utanför kontorstid. Det
gäller projektor, mikrofon m.m.

•

Nyckel hämtas ut på Olaus Petri pastorsexpedition, öppen måndag till fredag kl.
10.00-12.00 samt 13.00-15.00. Ring innan och bestäm en tid då ni kan komma
och hämta nyckeln, tel. 019-15 46 61.

•

Betalning av lokalhyra sker via faktura (30 dgr)

•

Information om aktuell prislista: Församlingsexpeditionen tfn. 019-15 46 61
Tio kronor/gäst tillkommer för hyra av köksutrustning, porslin etc.

•

VID AKUTA PROBLEM som inte bedöms kunna vänta till följande vardag,
ex vattenläcka, värmeproblem, strömavbrott eller skadegörelse,
RING FASTIGHETSJOUR CSG: 019-26 40 50

För bokning i samband med dop, vigsel eller begravning i Olaus Petri kyrka,
kontakta Informationsservice på tfn 019-15 45 00. För närvarande tar vi inte emot
några andra bokningar, då lokalerna behövs för församlingens egen verksamhet.
Du måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få hyra våra lokaler.

Våra lokaler

Olaus Petri församlingshem, finns på Sofiagatan 2A-D, bredvid Olaus Petri kyrka.
• För det större kalaset finns Stora salen och Lilla salen. Under pågående
Coronapandemi tillåter vi totalt 50 personer inklusive personal i båda lokalerna tillsammans. Salarna delar på ett kök med storköksspis, stor kaffebryggare
och stor diskmaskin.
• För det mindre kalaset finns Puben. Under pågående Coronapandemi tillåter
vi totalt 15 personer inklusive personal. Till puben hör ett litet kök med vanlig
spis, diskmaskin och kaffebryggare.

Möblering och städning

Huvudregeln är att ni skall lämna lokalerna möblerade på samma sätt som de var
när ni kom. För stora och lilla salen finns möbleringsskisser anslagna på väggen.
Sopkvast och mopp finns vid köksingången, Sofiagatan 2C. Checklista för städ
ges ut i samband med hämtning av nyckel. Utöver det som står på denna gäller
följande:
•
•
•
•
•

Sopor, även från kök och toaletter, bärs ut och sorteras i sopkärlen som står i
skjulet mitt emot B-entrén. Högra dörren, märkt Källsortering. Koden är 1597.
Sortera där i papperförpackningar, wellpapp, returpapper, matavfall, glasförpackningar, metallförpackningar, plastförpackningar och restavfall.
Städning skall ske innan ni lämnar lokalen, inte nästa dag, den kan vara bokad dagen efter av annat sällskap.
Nyckel och ifylld checklista återlämnas i bifogat kuvert direkt efter avslutad
hyrestid eller första följande vardag till Olaus Petri pastorsexpedition.
När expeditionen är stängd kan du lämna i brevinkastet på Olaus Petri kyrkogata 4 (dörren som vetter mot parken).

