
 

 

 

 

 

 

 

 

Blå salen var tidigare Sala gamla varmbadhus. Måndagen den 19 mars 1928 öppnades 

badhuset för allmänheten. Tisdagar och fredagar var det dambad i simhallen och karbad 

för herrarna en trappa upp. Övriga dagar i veckan var det tvärtom. Biljetten kostade då 

75 öre för vuxna och 40 öre för barn. 

På baksidan finns en Solgård. Huset är ett bra exempel på  

1920-talsklassicismens arkitektur. Det finns mycket få badhus från denna tid bevarade. 

1981 upphörde badverksamheten och Blå salen är nu tillgänglig för uthyrning i olika 

syften. 

”Blå salen är en kulturskatt så därför vårdar vi den ömt” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blå salen 
- Till dig som hyr 
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Blå  sålen kån hyrås till mo ten, fo relå sningår, kurser såmt som festlokål 

utifrå n den uthyrningspolicy som åntågits åv kultur- och fritidsnå mnden.   

Den som bokår och då rmed å r ånsvårig fo r fo rhyrningen må ste vårå 25 å r. 

Lokålen å r godkå nd fo r måx 120 personer. Sommårtid kån å ven  

Solgå rden ånvå ndås åv den som hyr.   

För prisuppgift fråga i informationsdisken på Stadsbiblioteket. 

Mått 

 Blå  sålen må ter 16,9 x 8 m. Tåkho jd 3,05 m 
 

I lokalen finns 

 90 stolår och 10 bord.  
Vi rekommenderår måx 60 personer sittånde runt bord.  

 Kåffebryggåre & våttenkokåre 

 Kyl & frys 

 Mikrovå gsugn (2 st) 

 Diskmåskin 

 
Teknisk utrustning – vid särskild överenskommelse 

 Ho rselslingå 

 Projektor såmt duk 

 Mikrofoner och tålfo rstå rkning 

 

Att tänka på för dig som hyr 

 Du ånsvårår fo r ått stå llå i ordning lokålen som du vill hå det och å terstå llå  
ordningen innån åvslutåd hyrtid. 

 Du tår sjå lv med eget porslin /påpperstållrikår etc.  

 Du ånsvårår fo r ått i god tid innån hyrtillfå llet se till ått du hår nycklår och  
du vet hur det fungerår med lå s etc. 

 Du ånsvårår fo r ått tå redå på  våd som gå ller ångå ende tider, stå dning,  
sopor etc. Om det å r då ligt stå dåt stå r hyresgå sten fo r kostnåden fo r stå dningen.  

 Du ånsvårår fo r ått kå nnå till no dutgå ngårnå och fo ljå bråndfo reskrifter. 

 Lokålen hår åutomåtiskt bråndlårm. Iåkttå fo rsiktighet. 

 Observerå ått inget få r ånslå s på  vå ggårnå. 

 Foåje n ingå r inte i fo rhyrningen. 
 

Personal 

 Bibliotekekets personål kån viså dig lokålen, bokå och svårå på  frå gor vid bok-
ningstillfå llet. 

 Det finns ingen våktmå ståre eller ånnån personål som kån hjå lpå dig med  
stolår, bord eller ånnåt vid hyrtillfå llet så  det å r viktigt ått du å r medveten  
om våd som finns och våd du beho ver.  

 

 

 

 

 

 

 
Om något akut inträffar i lokalen vid hyrtillfället 
Kontakta Sala kommun Lokalförvaltarna, tfn 0224-74 79 10  

Polis, tfn 114 14 

SOS, tfn 112 

Viktigt att veta! 

1. Du betålår ålltid din fo rhyrning kontånt. Vi hår å ven kortbetålning.  

2. Du betålår 200 kr i depositionsåvgift fo r vårje utkvitteråd nyckel som 

å terfå s vid å terlå mning . 

3. Du betålår 500 kr i stå ddeposition vid festbokning. A r stå dningen godkå nd 

å terfå r du depositionsåvgiften, om inte behå ller vi den.  


