HEMBYGDSLOKALER
OSBY KOMMUN

BLICKA UTÅT

Osby kommun har i dagsläget fyra samlingslokaler som hyrs ut till allmänheten. De
är centrerade i Osby, Lönsboda och Killeberg centrum.
Osby kommun vill med denna katalog hjälpa till i marknadsföringen av övriga
samlingslokaler som finns att hyra inom kommunen.
Blicka utåt, för det finns nämligen fler unika anläggningar i bygden som kanske inte
är kända för allmänheten. Kanske du hittar en mer naturlig plats med härlig miljö för
ett bröllop eller ett dop.
Hembygdsföreningen bestämmer själv vem/vilka som får hyra lokalen och all kontakt
förs med kontaktpersonen för den hembygdsförening vars lokal du är intresserad av
att hyra.

Nybygdens byalag
Nybygdens skola
Adress/koordinater: 56.38972,13.94024

Kvm, rum

En stor sal, en liten sal samt kök och toalett.

Max antal personer:

65 st

Inventarier

Stolar, bord, glas, porslin och bestick till max 65 personer.
I köket finns en spis med varmluftsugn, restaurangdiskmaskin, kylskåp,
frysskåp, micro, vattenkokare och kaffebryggare.
Det finns ramp för att kunna komma in med rullstol/barnvagn med
ingång på baksidan via köket.
Det finns även en rymlig och handikappvänlig toalett.

Wi-FI/TV

Nej

Typ av aktiviteter:

Privata fester, födelsedagar, bröllop, barndop, konfirmation och olika
jubileum.

Lokalregler:

Åldersgräns för att hyra är 20 år.
Lokalen ska vara städad, allt porslin/glas mm ska vara diskat. Man
lämnar lokalen i samma skick som när man kom.
Det ingår toapapper, tvål, allt rengöringsmaterial samt sopsäckar i
hyran.

Pris:

Medlem: 500 kr per tillfälle.
Icke medlem: 1000 kr per tillfälle.
Man får tillgång till lokalen dagen före eller samma dag som aktiviteten.
Skolan skall vara städad och klar för besiktning kl. 12.00 påföljande dag.

Kontaktperson för frågor,
bokning, nyckel, betalning.
Länk till hemsida, facebook,
instagram etc:

Carina Samuelsson Jeppsson, 070-999 88 62
www.nybygdensbyalag.se

Örkeneds Norra Bygdegårdsförening
Rumpeboda Bygdegård
Adress/koordinater: 56.4442,14.42331
Rumpeboda ligger i kommunens nordöstra hörn, intill vägen Tosthult-Häradsbäck, ca. 9 km från Lönsboda.

Kvm, rum

Ca 170 kvm2, varav festsalen är på ca 85 kvm2.

Max antal personer:

100

Inventarier

Stolar, bord, glas och porslin till max 100 gäster.
I köket finns två spisar, diskmaskin, micro, frysskåp och kylskåp.

Wi-FI/TV

Två toaletter varav en handikappanpassad. En ramp finns för att lätt
komma in med rullstol.
Nej

Typ av aktiviteter:

Privata fester, födelsedagar, bröllop, barndop och jubileum.

Lokalregler:

Lokalen ska vara städad, man ska ha diskat och lämnat lokalen i
samma skick som man kom. Förbrukningsmaterial fylls på i samma
utsträckning som det använts.
Lokalen är ej lämplig för övernattning.

Pris:

Medlem: 500:- per tillfälle.
Icke medlem: 700:- per tillfälle.
Med tillfälle menas: dag 1 förberedelser, dag 2 fest, dag 3 städning och
återställning.

Kontaktperson för frågor,
bokning, nyckel, betalning:
Länk till hemsida, facebook,
instagram etc:

Essie Bengtsson, 0479-200 36, 070-594 46 06
Saknas

Kylens bygdegårdsförening
Adress: Kylen 1444 28391 Osby
koordinater: 56.44515,13.94359

Kvm, rum

Lokalen består av nedervåningen på en gammal skola. Skolsalen är ca.
72 kvadratmeter och övriga tre rum är tillsammans 56 kvadratmeter.
Tomten är ca. 3000 kvadratmeter.

Max antal personer:

Stolar, bord och porslin finns till minst femtio sittande gäster i skolsalen.

Inventarier

Det finns två serveringsvagnar.
Det finns barnstol, en del leksaker och skolbänkar i ett rum.
Det finns två toaletter varav den ena är handikappanpassad (finns ramp
vid den ena ingången).

Wi-FI/TV

Nej

Typ av aktiviteter:

Bröllop, kalas, disco, lägerskola, konfirmandutflykter, skolutflykter, möten
och alla typer av uteaktiviteter då vi har en fantastisk utemiljö med egen
boulebana.

Lokalregler:

Övernattning tillåtet, ingen tillgång till sängar.
Lokalen ska vara städad, man ska ha diskat och lämnat lokalen i
samma skick som man kom. Förbrukningsmaterial fylls på i samma
utsträckning som det använts.

Pris:

Uthyrning från 1 april till 30 september.
Salen: 250:-/ dygn
Hela skolan: 500:-/ dygn

Kontaktperson för frågor,
bokning, nyckel, betalning.

Ingrid Hansson 0738160489 ingrid@kullerod.se
Conny Svensson 0738227209 conny.svensson4610@gmail.com

Länk till hemsida, facebook,
instagram etc:

Facebook-sida; Kylens Bygdegård

Ekeröds byalag
Ekeröds skola
Adress/koordinater: 56.40296,14.11381

Kvm, rum

Stora salen 80kvm, Lilla salen 35 kvm, Kök, hall, 2 st toaletter.

Max antal personer:

80 personer.

Inventarier

Stolar, bord, porslin, bestick till ca 80 personer. Spis, kylskåp, micro.
Diskmaskin saknas. Städmaterial finns.

Wi-FI/TV

Nej

Typ av aktiviteter:

Privata fester t.ex. födelsedagar, bröllop, barnkalas.

Lokalregler:

Lokalen ska vara städad, man ska ha diskat. Lämna lokalen i samma
skick som när man kom. Förbrukningsmaterial fylls på i samma
utsträckning som det använts. Lokalen är inte lämplig för övernattning.

Pris:

Hela skolan: Medlem 500 kr, Icke medlem 600 kr.
Lilla salen: Medlem 300 kr, Icke medlem 400 kr.
Avgift tillkommer för elförbrukning med 3 kr/kWh.
Kostnaden avser vid behov:
Dag 1 förberedelser
Dag 2 fest
Dag 3 städning och återställning

Kontaktperson för frågor,
bokning, nyckel, betalning.
Länk till hemsida, facebook,
instagram etc:

Malin Bramwehl Wiberg tel 073-83 21 600
Saknas

