
 
      

 

  

 
Bromölla kommun 

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING  Nr 881.1 
 

 
Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr 
 
Kf  1996-10-28 § 88 1997-01-01 1996/423-881 
Kf  2001-08-27 § 79 2001-08-28 2001/38-869 
Kf  2015-11-30 § 228 2016-01-01 2015/796 
 
 
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV BIBLIOTEKETS LOKALER OCH 
HUMLESCENEN 
 
 
                                                 Taxa 1                                               Taxa 2   

                       Föreningar utanför  Föreningar, studieförbund, 
               Bromölla kommun, företag                fackliga och politiska                                     
                                                           och privatpersoner                             organisationer inom Bromölla                                            
                                                                                                                      kommun 
                                                      

Hörsalen 
Hörsalen, max 4 tim                450 kr    200 kr 
Hörsalen, heldag           900 kr                                                400 kr 
Sammanträdesrum, max 4 tim 250 kr   0 
Sammanträdesrum, heldag 500 kr   0 
Utställningar i Hörsalen              100 kr/dag             50 kr/dag 
  
 
För Bromölla kommuns verksamheter gäller nolltaxa. 
För Sölvesborgs/Bromölla kommunalförbund samt av kommunen helägda bolag gäller taxa 2. 
 
Föreningar, studieförbund, fackliga och politiska organisationer inom Bromölla kommun som ej 
avbokar lokal som inte används ska debiteras med 100 kronor vid bokning av ”sammanträdesrum 
max 4 timmar” samt 200 kronor vid bokning av ”sammanträdesrum heldag”. 
 
 
Humlescenen 
I priset ingår tillgång till scen och salong, loger, serveringskiosk, foajé samt vaktmästarservice. 
 
                Föreningar utanför  Föreningar, studieförbund 

             Bromölla kommun.                           fackliga och politiska oganisa-              
             Företag                                             tioner inom Bromölla kommun 

   
Halvdag, max 4 tim      2100 kr                                              650 kr 
evenemang med publik, åhörare 
 
Halvdag, max 4 tim,      1800 kr               400 kr 
repetition utan publik 
Bara vid rep. utan publik! 
 
Heldag, över 4 tim      2700 kr              1200 kr 
 
Heldag, över 4 tim      2200 kr            700 kr 
Repetition utan 
publik 
 
För Bromölla kommuns verksamheter och nämnder gäller nolltaxa!  
För Sölvesborgs/Bromöllas kommunalförbund samt av kommunen helägda bolag gäller taxa 2. 
 



 
 
 
Särskild prisöverenskommelse vid långtidsförhyrning. 
 
Ej avbokad lokal 
Avbokning ska ske senast 7 dagar före bokad tid. Görs ej detta tas följande avgifter ut: 
Avbokning 6-3 dagar före arrangemanget 50% av kostnaden för bokad lokal. 
Avbokning 2 dagar eller mindre före arrangemanget 100% av kostnaden för bokad lokal. 
Gäller även vid användning inom kommunen!! 
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