
S TENKYRKA FOLKETS  HUS
Information och villkor vid bokning av Stenkyrka Folkets Hus. 

Stenkyrka Folkets Hus
Stenstugu Stenkyrka 405, 624 42  Tingstäde

Varmt välkomna till Stenkyrka Folkets Hus!

Vår samlingsplats i Stenkyrka. Här finns en stor och en liten sal samt ett komplett kök med kyl, 
frys, ugn, spis, microvågsugn, restaurang diskmaskin, värmeskåp och kaffebryggare. 

Porslin, glas och bestick för 160 personer. Detta inkluderar kaffeservis, förrättstallrikar, stora 
tallrikar samt djupa tallrikar. 

Den stora salen har trägolv och en stor scen. Här kan man ha dans eller sittning med middag för 
upp till 160 personer. I lokalen finns även hörslinga. 
I lokalen finns tillgång till whiteboard, OH kanon samt duk och en PA anläggning och mikrofon. 
Det finns en bar som är flyttbar samt en öl/läskkyl. 
Den lilla salen har plats för upp till ca 30 personer. 
I lokalen finns 3 toaletter varav en är handikappanpassad. 
Totalt antal personer som får vistas i lokalen samtidigt är 300 personer. 

Alla nödutgångar måste vara fria, helt framkomliga för eventuell utrymning. 

Bokning och Nyckel
Bokning sker via hemsidan eller på e-post bokning@stenkyrkafolketshus.se. 
Hämtning av nyckel sker hos bokningsansvarig eller på annan bestämd plats. 
Återlämning av nyckel hos densamma. 
Städning
Lokalen skall lämnas i välstädat skick. Om ni finner lokalen olämpligt städad när ni ankommer, 
meddela snarast bokningen. 
Dammsuga/sopa golven, våttorka golv, töm sopor och kylar/frysar. Glöm ej toaletter och entrén. 
Städmaterial finns i städskubben innanför lilla salen. Här finns dammsugare, sopar, toalettpapper 
och övrigt städmaterial. Om städningen inte uppfyller kraven ovan, debiteras ni med en avgift om 
minst 500kr. 
Sopor
Brännbara sopor kan slängas i den soptunna som tillhör lokalen. 
Eftersom vi på Gotland sopsorterar görs detta även här. Plast, glas, plåt och papp sorteras och 
lämnas vid återvinningsstationen vid Tempo Stenkyrka. Om dessa typer av sopor finns kvar efter 
det att ni lämnat lokalen faktureras ni en avgift på 500kr. Om man ej har möjlighet att sortera 
sopor finns möjlighet att köpa en 100 liters säck för 85:-. Meddela detta vid bokning. 
Internet
I lokalen finns wifi, användarnamn och lösen finns uppsatt i köket. 
Priser: 
Lilla Salen, inkl kök 350:-/dygn
Stora Salen, inkl kök 700:-/dygn
Hela huset, inkl kök fre-sön, 1700:-

Hoppas ni skall trivas och välkommen åter!

www.stenkyrkafolketshus.se bokning@stenkyrkafolketshus.se




