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Information och hyresvillkor 

Vad ingår i hyresavtalet? 

Vid hyra av lokaler på undervåningen (litet grupprum, stort grupprum eller Andreassalen) har 

hyresgästen även tillgång till kapprum och toaletter på denna våning. Tillgång till kök ingår ej. 

Vid hyra av kyrksalen har hyresgästen tillgång till kapprum och toaletter på övervåningen. Tillgång till 

kök ingår ej.  

Under hur lång tid har hyresgästen tillgång till lokalen? 

Som halvdag räknas hyrestid upp till 4 timmar under förutsättning att samma lokal kan hyras ut under 

andra halvan av samma dag (8.30-12.30 eller 13-17). Som heldag räknas i allmänhet 08.30-17:00. 

Annan tid gäller enligt särskild överenskommelse. Vid hyra kvällstid eller helg tillkommer 20% på 

priset. Vid hyra för konsert ingår tillgång till lokalerna i upp till 6 timmar.  

Ingång till kyrkan 

Vid hyra dagtid, då kyrkan är bemannad, används oftast ingång på framsidan.  

För rörelsehindrade används ingång på baksidan, där även hiss till övre plan finns. 

Då hyresgäst har egen nyckel används ingång på baksidan. Hyresgästen ansvarar vid dessa tillfällen 

för att lokalen stängs på rätt sätt. Om entrén på framsidan öppnas är det hyresgästens ansvar att ha 

uppsikt och se till att inga obehöriga kommer in i kyrkans lokaler. 

Mat och servering 

Efter överenskommelse om tid och antal kan servering av fika ordnas. I allmänhet tillåts inte att 

hyresgästen värmer eller lagar mat i kyrkan, eller beställer catering till kyrkans lokaler. Istället 

hänvisas till någon av de många kringliggande restaurangerna.  

Drogpolicy 

Andreaskyrkan håller en drogfri profil. Därför undanber vi all konsumtion av alkohol i kyrkans 

lokaler. Rökning är strikt förbjuden inomhus och får endast ske vid anvisad plats utanför kyrkan. 

AV-utrustning 

I kyrkan finns projektor att hyra. Hyresgäster kan använda kyrkans gästnätverk utan kostnad. 

I Andreassalen liksom i kyrksalen finns ljudanläggning (inkl. hörselslinga) att använda vid behov. 

Städning 

Städning ingår vanligen i hyran. Om hyrd lokal skräpats ner mer än vad som anses normalt utgår en 

extra städavgift. 

Om något går sönder 

Naturligt slitage av kyrkans inredning och inventarier 

debiteras ej hyresgästen. Om något i kyrkan går sönder 

eller skadas genom försumlighet debiteras hyresgästen  

full kostnad för återställandet av skadan. 

Mer information 

Vid frågor om gällande lokaluthyrningen kontaktas 

uthyrningsansvarig: uthyrning@andreaskyrkan.se

För telefonnummer hänvisas till hemsidan.

Adress 

Andreaskyrkan 

Högbergsgatan 31 

116 20 Stockholm 
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