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Uthyrningspolicy Blå salen 

Blå salen används internt av kultur och fritid men kan hyras av föreningar och 

privatpersoner till möten och olika arrangemang vid enstaka tillfällen. 

Blå salen hyrs inte ut till verksamhet eller möten som bryter mot svensk lag eller på 

andra sätt kan befaras störa ordningen. Hyresgästen skall ta ställning för demokrati som 

samhällsystem och erkänna alla människors lika värde. Detta gäller oavsett om det är ett 

offentligt eller slutet arrangemang. 

• Kultur och fritidsnämnden upplåter Blå Salen till uthyrning för: 

a. Offentliga kulturarrangemang 

b. Offentliga föreläsningar och debatter i samhällsfrågor 

c. Interna sammankomster för aktiva föreninga r, privatpersoner och andra 

aktörer i Sala som uppfyller denna policys krav 

d. Konferenser och studiedagar 

• Arrangemangets syfte ska ll alltid anges vid bokning av lokalen. Denna 

uthyrningspolicy innebär inte per automatik att lokalen är möjlig att hyra 

avvikelser kan förekomma om särskilda skäl föreligger. 

• Vid eventuellt marknadsförings- och informationsmaterial kring ett offentligt 

arrangemang skall tydligt framgå vem som är ansvarig arrangör. 

• Hyra av Blå salen innebär inte att foajen till stadsbiblioteket är tillgänglig för 

förhyraren under den tid biblioteket är öppet. 

• Blå salen är en möteslokal och ska inte användas enkom för kommersiella 

arrangemang eller möten som innebär försäljning eller spekulationer med 

ekonomiska transaktioner till följd. 

• Alkohol får inte konsumeras i lokalen vid ovanstående arrangemang. 

• Den som hyr har skyldighet att följa skötselregler som bifogas uthyrningen. 
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Privata och föreningsdrivna fester: 

Blå salen kan efter särskild överenskommelse hyras för fest mellan lördag och söndag om 

vissa krav är uppfyllda. Speciell festtaxa tillämpas. Mer information genom bibliotekets 

information 
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