
LIONSSCENEN har möjliggjorts genom ett samarbete mellan LEADER Skånes ESS och Bromölla kommun, 
Ivetofta Sparbank, ett antal föreningar samt Lions Stiftelse I Bromölla. Den ägs och förvaltas av Lions Stiftelse 
I Bromölla och den är tänkt att användas vid våra aktiviteter samt för uthyrning. Överskottet skall användas 
i vårt arbete för barn och ungdomar i Bromölla kommun.

UTRUSTNING SOM FINNS ATT HYRA:
1  Mobil scen med en bredd på 7 meter, djup 
på 6 meter och en ställbar höjd på 3.5-4 
meter. Scenhöjd 0,8 meter. 4 st lampor fast 
monterade i scenens framkant. Mixertält 3 x 3 
meter.
                  
2  Ljudanläggning för c:a 1000 personer be-
stående av:
2 st Aktiva högtalare Yamaha DSR115. 15” ak-
tiv DSP kontrollerad högtalare med 1300watts 
slutsteg 850 W LF + 450 W HF. Spelar hela 136 
DB.
2 st SUB Yamaha DXS18. Aktiv subwoofer på 
1020W class D. (800watt RMS)Spelar upp till 
136dB SPL och ner till 32Hz
4 st Monitorer Yamaha DXR10. Portabel och 
samtidigt kapabel att leverera otroliga 131 dB
1 st Mixer Yamaha MGP32X + 30 meter Multi-
kabel
6 st Mikrofoner med stativ
Diverse kablar

3  Ljusanläggning:
8 st 500 w lampor fördelade på två ramper.

PRISER:
1  Scen, mixertält, transport till evenemangs-
platsen, uppsättning, nedmontering och bort-
transport efter avslutad aktivitet.
För förening och privatperson inom Bromölla 
kommun 4000: -/ dag. 
För företag inom Bromölla kommun 8000: -/
dag.

2  Ljudanläggning inklusive transport.
För förening och privatperson inom Bromölla 
kommun 2000: -/dag.
För företag inom Bromölla kommun 3000: -/ 
dag.
Kostnad för ljudtekniker kan tillkomma.

3  Ljusanläggning.
För alla 500: -/dag.

Uthyrning utanför en radie på 25 km från 
Bromölla centrum offereras.

PAKETPRIS: - Scen, ljud och ljus
För förening och privatperson inom 
Bromölla kommun 5000: -/dag.

För företag inom Bromölla kommun 
10000: -/dag.

Dag = 00.00 – 24.00
Om man hyr över natt måste vakt 
finnas på plats.
Moms redovisas ej eftersom Lions är 
skattebefriade.



Lions Stiftelse Bromölla

HYRESVILKOR: - Viktigt att veta innan du hyr!
• Hyrestagaren är ensam ansvarig för att handhavandet sker på bästa 

sätt på evenemangsplatsen.
• Hyrestagaren ansvarar ensam vid förlust eller stöld av utrustning på 

evenemangsplatsen.
• Under hyrestiden är hyrestagaren ansvarig för de skador som even-

tuellt uppkommer på utrustningen. Detta gäller både vid skador som 
åsamkats av hyrestagaren eller tredje part på evenemangsplatsen.

• Återlämnad skadad utrustning repareras av uthyraren, kostnaden för 
reparationen debiteras hyrestagaren.

• I de fall skador uppkommit pga. felaktigt handhavande under hyres-
tiden, får hyrestagaren stå för alla omkostnader i samband med 
reparationen.

• Ej återlämnad utrustning debiteras till sitt fulla värde.
• Vid återlämning av utrustning skall en besiktning av denna ske i 

närvaro av hyrestagaren.
• Lions ersätter ej misslyckat eller inställt evenemang som orsakats av 

materialfel på utrustningen eller omständigheter som Lions ej råder 
över.

• Försenad anläggning debiteras med ny dagshyra per påbörjad 
kalenderdag.

• Vid arrangemang där Lions tillhandahåller såväl utrustning som 
personal ombesörjer hyrestagaren att erforderlig elektricitet finns 
tillgänglig och framdragen till scen. Hyrestagaren ansvarar för att 
samtliga eluttag är riktigt och korrekt kopplade av yrkesmän. 

• Kostnader i samband med skador uppkomna av felaktig spänning 
debiteras hyrestagaren.

• Vid utomhusarrangemang skall all utrustning placeras väl skyddad 
under tak med gott säkerhetsavstånd så att regn eller annat nedfall 
inte når utrustningen.

• Skadeanspråk får ej ställas på uthyraren om personskada eller saks-
kada skulle uppstå i samband med utförande av arbete, avseende 
såväl skada genom olyckshändelse på arbetsutövare själv eller på 
tredje man.

• Scen skall vara rengjord och städad innan den återlämnas.
• Vid avbokning mindre än 5 dagar före hyresdagen debiterar vi 50 % 

beställt hyresvärde. Vid avbokning dagen innan eller på hyresdagen 
utgår full överenskommen hyra.

I och med undertecknande av bokningsbekräftelse erkänner hyrestaga-
ren sig ha mottagit erforderlig information om det ansvar avtalet innebär.

HUR OCH VAR BOKAR JAG:
Vid frågor eller bokning kontakta Nils-Göran Friström, epost: ngf@telia.com 
eller telefon: 0705-82 69 20

HYR
VÅR MOBILA

SCEN

Fo
ro

: L
io

ns
 S

tif
te

ls
e 

Br
om

öl
la

, G
ra

fis
k 

fo
rm

: L
ut

z 
D

ah
m

en


