
6.24 Wadköping   
Objekt Aktivitet 2023 
Avgifter, marknader:     

Marknadsavgift 
Marknadsplats inkl. bord, per bord och dag (el. ruta 4x4 m, endast 
Antikmarknad) 500 kr 

Marknadsavgift egna bord  Pris per påbörjad löpmeter 200 kr 
Avgift 3-fas 380 volt  Tillval el, per utställare 100 kr 
Avgift 1-fas, 230 volt Tillval el, per utställare 50 kr 
Avbokningsavgift   Tidig avbokning (tidigare än 30 dagar innan bokning) per bord.  250 kr 

Avbokningsavgift  
Sen eller utebliven avbokning (senare än 30 dagar innan bokning), per 
bord.  Full avgift 

Teaterladan/Spelgården:     
Hyra av Teaterladan/Spelgården Heldag  3 300 kr 

Hyra av Teaterladan/Spelgården 
Vid bokning av minst 5 heldagstillfällen erbjuds 50%.. Kan ej 
kombineras med halvdagserbjudande. Pris per tillfälle. 1 650 kr 

Hyra av Teaterladan/Spelgården 
Vid bokning av minst 10 tillfällen finns möjlighet att hyra halvdagar, 
max 4 tim. Kan ej kombineras med heldagserbjudande. Pris vid tillfälle. 1 000 kr 

Hantverkarboden:     
Veckohyra, högsäsgong Maj-Augusti 1 200 kr 
Veckohyra, lågsäsong September-april 800 kr 
Wadköpingsrummet:     
Veckohyra. Högsäsong Maj-Augusti 2 500 kr 
Veckorhyra, lågsäsong September-april 2 000 kr 
Extravecka, längre utställningar Extravecka i mån av plats 1 500 kr 

Helgbokning 
När årets planering är slutförd kan luckor i schemat uppstå vilket 
skapar förutsättningar för att hyra lokalen över en helg  800 kr 

Avbokningsavgift samtliga lokaler  Tidig avbokning (tidigare än 30 dagar innan) 500 kr 
Avbokningsavgift samtliga lokaler  Sen eller utebliven avbokning (senare än 30 dagar innan) Full hyra 
Avbokningsavgift Hantverkarboden Avbokning, per rum 200 kr 
Ombokningsavgift alla lokaler Ombokning (tidigare än 30 dagar innan) 100 kr 



Barnkalas:     
Avgift barnkalas, pris per barn Kalas inklusive fika, godisstrut och inbjudningskort. 160 kr 
Ombokningsavgift Senast 7 dagar efter bokningsbekräftelse. 100 kr 
Avboknings- och ombokningsavgift Tidigare än 7 dagar innan kalasdagen. 500 kr 
Avbokningsavgift Senare än sju dagar innan bokning eller utebliven avbokning. Full avgift 
Guidningar:     
Historisk guidning och Julguidning Pris per grupp (max 40 pers). 1 200 kr 
Dramatiserad Cajsa Warg - visning Pris per grupp (max 40 pers). 3 200 kr 
Vandra med Hjalmar Bergman Pris per grupp (max 40 pers). 3 200 kr 

Pedagogisk guidningar 
 För skolverksamhet i Örebro kommun, erbjuds i mån av tid och 
resurser Ingen avgift 

Ombokningsavgift Senast 7 dagar efter bokningsbekräftelse. 100 kr 
Avboknings- och ombokningsavgift  Tidigare än 7 dagar innan guidning. 500 kr 
Avbokningsavgift Senare än sju dagar innan bokning eller utebliven avbokning. Full avgift 
Övriga avgifter:     
Bristfällig städning  Bristfällig städning av hyrd lokal debiteras 1 000 kr 
Ej återlämnad nyckel Kostnad för tillverkning av ny nyckel debiteras. 500 kr 
Borttappad nyckel Cylinderbyte debiteras.  Full kostnad 

Hyra av lokaler, marknadsbord m.m. 
Verksamma företag och föreningar i området har 50% rabatt vid 
heldagsbokningar. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Halva priset 

Läkarintyg krävs för betalningsbefrielse avseende samtliga avgifter (gäller ej bristfällig städning samt borttappad/ej återlämnad 
nyckel) Ingen avgift 
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