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Hyrespriser Strandpaviljong och Båthus 2023 

 

Strandpaviljong inkl. området samt servicehus med toaletter 
och pentry. 

Beskrivning av lokal & utrustning 
i ”Teknisk beskrivning” 

Tillgång till lokaler och område kl. 12 dagen före 
huvudbokning till kl. 18 dagen efter. 
(Städning ingår) 

 
12 000 kr (inkl. städ) 

Båthus inkl. området samt servicehus med toaletter och 
pentry. 
(hyrs endast ut 15/5–15/9) 

Beskrivning av lokal & utrustning 
i ”Teknisk beskrivning” 

Tillgång till lokaler och område kl. 12 dagen före 
huvudbokning till kl. 18 dagen efter.  
 
(Obs! Den del av båthuset där kyrkbåtarna förvaras ska vara 
utrymd och städad av hyresgästen själv senast kl.14 
Resten av städningen ingår i hyran.) 
 

 
13 000 kr (inkl. städ) 
 

Strandpaviljong & båthus inkl. området samt servicehus med 
toaletter och pentry.  
(hyrs endast ut 15/5–15/9) 
 

 

Tillgång till lokaler och område kl. 12 dagen före 
huvudbokning till kl. 18 dagen efter.  
 
(Obs! Den del av båthuset där kyrkbåtarna förvaras ska vara 
utrymd och städad av hyresgästen själv senast kl.14 
Resten av städningen ingår i hyran.) 
 

 
18 000 kr (inkl. städ) 
 

Området inkl. servicehus med toaletter och pentry samt 22 
bord med bänkar för utomhusbruk och 2 större kolgrillar  
(egen städning) 

Beskrivning av lokal & utrustning 
i ”Teknisk beskrivning” 

Tillgång till området utomhus under en begränsad tid del av 
dag enligt överenskommelse för vigsel/dop-cermoni eller 
liknande 

4 000 kr (exkl. städ) 

Tilläggstjänster och andra produkter  

Brudbåge av björk på mark på angiven plats (se karta) 1 000 kr 

Leverans samt bortforsling av 10 björkar för lövning 1 000 kr 

Tillgång till paviljong och båthusets pentrydel från kl. 12  
2 dygn före huvudbokningen.  
(Båthusets sal aldrig förrän kl. 12 dagen före huvudbokning) 

2 000 kr 

Tillgång till paviljong och båthusets pentrydel 2 dygn efter 
huvudbokningen.  
(Båthusets sal lämnas alltid i avstädat skick senast kl.14 dagen 
efter huvudbokningen) 

2 000 kr 

Extra visning av lokaler (2 visningar ingår i priset) 500 kr/tillfälle, tidpunkt enligt 
överenskommelse 

Korttidshyra Paviljong och/eller Båthus m. servicehus 
(högst ca 6 timmar)  

5 000 kr (exkl. städ) 

 


