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Kulturavdelningen 
Fritidsavdelningen 
 

Kommunstyrelsen 
 

Regelverk för möjlighet att hyra subventionerad 
mobil scen, Mariestads kommun 

Mariestads kommun erbjuder föreningar och företag att hyra mobil scen för 
arrangemang och evenemang till kraftigt reducerat pris. 

Vem får hyra:  
Föreningar eller företag med säte respektive verksamhet i Mariestads kommun. 
Politiska och religiösa organisationer omfattas inte av erbjudandet. 

För vad: 
För arrangemang och evenemang som vänder sig till allmänheten i Mariestads 
kommun. 

Vad ingår:  
Scen i valfri storlek, mixtält, transport till evenemangsplatsen, uppsättning, 
nedtagning och borttransport efter avslutad aktivitet.  

Vad ingår inte: 
Arrangören och beställaren av scenen ansvarar och betalar för nödvändiga 
tillstånd samt att el och eventuella toaletter och ljud och ljusutrustning finns på 
plats (om så krävs). 

Vad kostar det: 
Se prissammanställning. 

Hur gör man: 
Kontakta Allmusik i Skara, www.allmusik.se, 0511-140 30 eller info@allmusik.se 
Efter att föreningen eller företaget är godkänd enligt ovanstående regelverk 
debiteras arrangören av Mariestads kommun enligt den subventionerade prislistan 
i prissammanställningen efter genomfört arrangemang.  
Förening eller företag som inte uppfyller ovanstående krav debiteras hela 
hyreskostnaden. 

Tänk på att vara ute i god tid med din bokning! 

Frågor besvaras av kulturavdelningen eller fritidsavdelningen. 

Lycka till med ert arrangemang! 
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Prissammanställning 

Scennamn Beskrivning 
Ingår i 
hyrpriset 

Hyrkostnad 
förening, kr 
(inkl. moms) 

Hyrkostnad 
företag, kr 
(exl. moms) 

SMALL 

Höjd: 4 m   
Djup: 4 m  
Bredd: 6 m 
Scenhöjd: 90 cm 
Scentakets 
bärkapacitet:  
400 kg. 

Transport tur 
och retur. 
Uppmontering 
och 
nedmontering
Mixtält 3x3 m.

3 000 5 000 

LARGE 

Höjd: 5,5 m 
Djup: 6 m 
Bredd: 8 m 
Scenhöjd: 1 m 
Scentakets 
bärkapacitet: 
800 kg. 

Transport tur 
och retur. 
Uppmontering 
och 
nedmontering
Mixtält 3x3 m.

5 000 8 000 

XLARGE 

Höjd: 7 m 
Djup: 6,75 m 
Bredd: 10 m 
Scenhöjd: 1,30 m
Scentakets 
bärkapacitet: 
1500 kg. 

Transport tur 
och retur. 
Uppmontering 
och 
nedmontering
Mixtält 3x3 m.

8 000 12 000 

 

 

 

 

 


