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Socialdemokraterna i Salas medlemsmöte vill tydliggöra att Missionskyrkan i Salas agerande
gentemot Sala Pride, där de nekats att hyra den lokal som kommunen använder och finansierar som
kulturlokal,

är helt oacceptabelt.

Anledningen

som redovisas

Vi kan aldrig acceptera
mänskliga

är att Sala Prides evenemang

att kommunen

handlar om "utlevd

homosexualitet".

har ett avtal med någon som inte står upp för grundläggande

rättigheter.

Vi kräver en noggrann
Missionskyrkan

utredning

om församlingen

av detta och att kommunen

inte ändrar sitt ställningstagande.
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Kommunstyrelsen
Sala Kommun

Jmf/w.; 3.2

Sala Missionsförsamlin

s hanterin

av h resförfrå

an från Sala Prideförenin

.

14/8 2019 lämnat ett nekande besked till
har i email till Sala Prideförening
Sala Missionsförsamling
föreningen angående deras förfrågan att hyra konsertlokalen i Sala missionskyrka för ett
framträdande av föreställningen ”Komma ut” i samband med Pridefestivalen 14.9
Beskedet att neka uthyrning lämnades till föreningen efter samråd mellan tre styrelsemedlemmar,
varav jag var en, eftersom vi uppfattade ett önskemål från föreningen att få ett snabbt besked om de
föreningen gjort med församlingens bokningsansvarige.
fick hyra efter den preliminärbokning
Ingen kontakt togs med styrelsen som helhet inför det besked som lämnades föreningen, vilket är i
strid med våra stadgar, då upplåtning av vår kyrkas lokaler skall beslutas gemensamt av styrelsen
och församlingsföreståndaren
Styrelsen har 2019-08-30 behandlat hyresförfrågan i en enlighet med våra stadgar och den
hyrespolicy vi har i vårt kontrakt med Sala Kommun. Styrelsens beslöt att underkänna det tidigare
beskedet till Sala Prideförening samt att erbj uda föreningen att hyra konsertlokalen för att framträda
14.9 eller vid ett senare tillfälle.
med föreställningen ”Komma ut” i samband med Pridefestivalen
styrelse står självfallet även för egen del bakom den hyrespolicy vi har i
Sala Missionsförsamlings
styrelse beklagar det
vårt gemensamma avtal angående konsertlokalen Sala Missionsförsamlings
som inom vår kommun.
inträffade och den oro detta skapat i såväl Missionsförsamlingen

Sala 20190830
Med vänlig hälsning
Jan Lennartson

ordf. Sala Missionsförsamling.
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Sala

'

och Sala Missionförsamling

Parter:

Sala Missionsförsamling

Hyresvärd:

lavsiktsförklaringent

benämnt:

Organisationsnummer:

879500-0853

Adress:

Norra

Telefon:

0224—10164

Kontaktperson:

Jan Lennartsson,

Hyresgäst:

Sala Kommun

Organisationsnummer:

212000—2098.

Adress:

Box 304, 733 25 Sala

12, 733 30 Sala

Esplanaden

tel 070—7275353

benämnt

lavsiktsförklaringen

Telefon:

tbd

Kontaktperson:

tbd

Sala Mfs eller hyresvärd

Sala Kommun eller hyresgäst

§2. Definition

inte att ett avtal kommit

till stånd

innebär

däremot en förpliktelse

att Parterna skall ha som syfte att förhandla i ändamålet

stånd

ett avtal.

Parterna

och sekretessklausulen

binds därför

först

avtal undertecknas.

när ett slutligt

Det utgör

Parterna.

mellan

Denna avsiktsförklaring

att försöka få till

Exklusivitetsklausulen

'

har dock bindande verkan.

§3. Exklusivitetsklausul
Parterna

förbinder

sig att under

med någon annan Part angående

90 dagar

efter

detta

avtals

underskrivande

inte förhandla

samma avtalsobjekt.

§4. Sekretessklausul
Parterna

förbinder

sig att inte yppa någon

omständighet

som är föremål

för avtalet

avtalsförhandlingarna.
§5. Lagval och tvistelösning
Tvister

med anledning

av detta

avtal skall avgöras

av svensk

rätt i svensk domstol.

eller

parallellt

§6. Avsiktsförklaringens syfte och ändamål
Sala Kommun behöver lokaler för att arrangera konserter och andra kulturevenemang samt
repetetionslokaler

för Sala Kommuns

har upprättats

av de behov av anpassningsarbeten

underlag för finansiering

Denna avsiktsförklaring

inom kulturområdet.

olika föreningar

inför de beslut som krävs från Sala Kommun,

samt som

Sala Missionsförsamling
som gemensamt

arbetats fram mellan

företrädare för musik-och kulturlivet i Sala Kommun .
senare att upprättas

kommer

Ett hyresavtal

Kommuns förhyrning

av Sala lVlfs kyrkolokal

som i detalj skall reglera de villkor som gäller för Sala
på Norra Esplanaden

12 (Sölvköparen

2) och andra

utrymmen inom kyrkobyggnaden för dessa ändamål så snart erforderliga beslut har tagits från Sala
Kommun och Sala Missionsförsamling samt att lånelöfte från bank erhållits.
§7. Lokalens användning
Hyresgästens

användande

mm:
av lokalerna

skall samordnas

med Sala IVIfs eget utnyttjande

av lokalen

på

ett sätt som ger minsta möjliga störning för båda parter. Ambitionen är att ett detaljerat program för
lokalanvändning skall upprättas och godkännas årsvis av båda parter senast 1 juni för höstterminen
juli —december och senast 1 december för vårterminen januari - juni.
Lokalen beräknas användas på årsbasis för ca 30 konsertevenemang och ca 90 repetetionstillfällen.
Lokalens storlek och omfattning som omfattas av ett kommande hyresavtal framgår av bilaga nr 1
Lokalen hyrs uti befintligt

skick efter överenskomna

Speciella regler för användning

ombyggnadsarbeten,

se bilaga nr 2

av lokalen mht till att den är en kyrka, se bilaga 3

58. Avtalets hyrestid och uppsägning
skall gälla under en period av 10 år med startdatum

Avsikten är att hyresavtalet

2017-08-15

och

slutdatum 2027-08—15.Avtalet skall kunna förlängas i perioder av 3 år efter slutdatum.
Uppsägning av avtalet från någondera av parterna skall ske senast 12 månader innan slutdatum eller
förlängt

slutdatum,

annars anses avtalet förlängt

med ytterligare

3 år.

59. Hyra och andra ersättningar:
Hyran beräknas utgående

från en beräkningsmodell

med tre ingående poster. 1) Bashyra för lokal,

tilläggshyra för anpassningsarbeten samt 3) serviceavgifter.
1.

Bashyran, som inkluderar driftskostnader, skall indexregleras varje år enligt överenskommet
index, t.ex enligt Fastighetsägarnas

2.

indexklausul

för lokal baserat på konsumentprisindex.

Tilläggshyran för anpassningsarbeten skall vara fast under avtalsperioden på 10 år.
Tilläggshyran bortfaller vid förlängning av avtalet utöver 10 år. Omförhandling av
tilläggshyran skall kunna ske om räntekostnaden för församlingens banklån överstiger 5%.

3.

Servicekostnader

skall vara fast under första året och därefter

stämmas och justeras

utifrån

behov och faktiskt utfall föregående år. Servicekostnader omfattar bokningsadministration,
städning, vaktmästeri
behov.

vid konserter

och andra evenemang

samt ljud- och ljustekniker

vid

2)

450 000 kr

Bashyran för år 1 uppgår till :
Tilläggshyran

455 000 kr

för anpassningsarbeten:

525 000 kr

Servicekostnader för år 1 uppgår till:

1 430 000 kr

Total årshyra år 1 (dvs 12 månader från avtalets startdatum)
Hyra skall betalas kvartalsvis iförskott.
510. Särskilda bestämmelser:
Bilaga 1. Beskrivning

och omfattning

av de lokaler som skall ingå i hyresavtalet

Bilaga 2. Särskilda anpassningsarbeten
Bilaga 3. Hyresvärdens

som skall ingå i hyresavtalet

uthyrningspolicy

Underskrifter:

Denna avsiktsförklaring är bindande för båda parter såtillvida att ett slutgiltigt hyresavtal skall
upprättas med i avsiktsförklaringen angiven hyra och hyrestid och övriga villkor under förutsättning
att godkända och protokollförda beslut föreligger från Sala Kommun och från församlingsmöte i Sala
Missionsförsamling samt att bank beviljat lånelöfte för finansiering av anpassningsarbeten.
Denna avsiktsförklaring med bilagor är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna har tagit
var sitt.
Sala 2017—11—27
Hyresvärd:

Hyresgäst:

Sala Missionsförsamling:

Sala Kommun
r

Ja Lennartsson

rdförandeochfirmatecknare

ofta Örn/W
536033 57" tåga». ne

Fas bake
Bertil Alsiö
Kassör och firmatecknare

SC

Särskilda an assnin sarbeten som in årih

resavtalet.

Bilaga 2

Entré/Foajé.
Bef. Entré port ses över och förses med beslag för utrymning.
Bef. hwc i västra trapphuset ses över.

Nytt WC i det östra trapphuset.
Trapphus och entré kompletteras

med fläktvärmare för tillskottsvärme.

Kyrksal.
4.

Plan 1 förses med lösa kopplingsbara stolar, så även i mittgång.
ca 150 sittplatser

5.

i plan 1. ( mittgång är öppen när så önskas)

För de 2-3 sista raderna, byggs gradänger för ökad sikt. Gradängeri mittgången utförs demonterbara.

(så att en mittgång kan öppnas).

Podium/scen.
6.

Befintlig balustrad flyttas bakåt till vägg-liv, för att möjliggöra en djupare
scen.

7.

Befintliga elinstallationeri

denna sektion demonteras och återställs efter

nytt behov.

8. Befintlig scen bibehålls avseende höjd, och utvidgas i sidled och iframkant
för att ge ett scenutrymme

på ca 10 x 6 m.

9. En mindre delav scen byggs med gradänger. Detta så att bef. trappsteg kan
friläggas för ex. vis kör uppställning , och vid gudstjänster.
10. Balustrad-front

utförs delvis öppningsbar för att få till ett förråd under orgel

läktaren, för flygel och slagverk, om detta år teknisk lämpligt. Tillträde för
orgelläktaren tillskapas.
11. EI installation för externt ljud/ljus

- se 24.

12. Hörslinga, för kyrksal installeras.
13. 35 st. stolar för orkester.
14. Möjlighet till neutral fond, typ skärmar / ridå framför balustraden.
Pelarsalen.

15. Förråd tillskapas i pelarsalen.

Intransport.

till östra och västra trapphusen ses över. Västra trapphuset
förses med enkel ramp och ev. dörröppnare för enkel inlastning av

16. Ytterdörrar
utrustning.

17. Västra trapphuset förses med luftridå.
Läktare/plan 2
18. Kyrkbänkar på läktaren bibehålls, men målas.
19. Akustlkåtgärder:

någon typ av gardiner för läktarens fönster för akustik

och solavskärmning.
Behov av loger vid konsert.
20. Två bef. kontorsrum.
som loger. c,

i plan 1, disponeras så att dessa vid behov kan nyttjas

wc, finns i kapprummet.

Brand.
21. Befintliga utrymningsvägar

bibehålls avseende dörrbredder.

Möblering av

publika utrymmen, ska förankras med berörda myndigheter.
Låssystem.
22. Nytt låssystem för uthyrningsdelar,

installeras.

Övrigt.
23. Hyresvärden tillhandahåller

gemensam skylttavla enligt överenskommelse

mellan hyresvärd och hyresgäst. / Ex.vis TV skärm i bef. skylt skåp/
24. Anpassad inredning/utrustning
—Basutförande för ljud och ljusanläggning installeras. Utförande och
kapacitet bestäms i samråd med hyresgästen.
model stor) installeras.
- Projektor och projektorduki
- Hyresvärdens flygel och orgel får nyttjas enligt särskild överenskommelse.

Bilaga3

för Sala Missionskyrka
Uthyrningspolicy
och Sofielunds Kafé- och Sommarhem
Allmänt

vill att församlingens

Sala Missionsförsamling

kyrka på Norra Esplanaden 12 samt sommargården

på

Sofielund utgör en resurs för hela Sala Kommun och dess innevånare. En stor mängd olika
arrangemang

för tex konferenser,

kan med fördel använda kyrkan eller sommargården

teater, mässor, företagsevent

konserter,

och idrottsevenemang.

Kyrkan centralt i Sala samt sommarkyrkan

på Sofielund med bönehus används främst som kyrka där

många människor på olika sätt möter Jesus och varandra. Det är därför viktigt att förhyrning
lokaler tar hänsyn till byggnadernas

ursprungliga

användning

användas på sådant sätt att det kränker/förlöjligar

Lokalerna har olika delar där församlingens

grundvärderingar.
med för tillfället

som kyrka. Kyrkobyggnaderna

kyrkorummets

av dessa
får inte

helgd eller kristna

verksamhet kan bedrivas parallellt

uthyrda delar till extern hyresgäst.

Det åligger hyresgästen att informera

samtliga medverkande

och vid behov även besökare om denna

policy, samt säkerställa att policyn följs.

Policy

'

Hyresgästen svarar ensam för den verksamhet

0

Rökning och förtäring/försäljning

0

Hyresgästen förbinder

som bedrivs i lokalen vid uthyrningstillfället

av alkohol är ej tillåten i lokalerna.

sig atti lokalerna inte ha artister/medverkande

som propagerar för,

representerar

eller på annat sätt förknippas

med åsikter som kan uppfattas diskriminerande

mot etnicitet,

religion eller trosuppfattning,

funktionshinder,

läggning, ålder eller liknande. Detta gäller även kontroversiella
av förintelsen,

drogförhärligande

kön, könsidentitet,

sexuell

politiska åsikter, förnekande

eller liknande som strider mot hyresvärdens profil.

'

Hasardspel eller starkt påverkande marknadsförning

'

Hyresgästen svarar för att denne har erforderliga

är inte tillåten i lokalerna

licenser för evenemang, exempelvis STIM,

NCB,CCL
'

Störande verksamhet

får inte bedrivas i, eller i anslutning till lokalerna efter kl 23.00 utan

särskild tillåtelse.

Sala Missionsförsamling förbehåller sig rätten att utan motivering tacka nej till tillfälliga
uthyrningsförfrågningar.
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”Fatwa“

mellan Sala Kommun

Hyresavtal

Avtalets

SIM( noe «H

KS o‘low/ 1115/ L,

BILAGAA

och Sala MissionfÖISamling

Parter:

Hyresvä rd:

Sala Misslonsförsamling

ellerhyresvärd
I avtalet benämnt:SalaMlsslönsförsamlinä
Organisationsnummer:

879500-0853

Adress:

Norra Esplanaden 12, 733 30 Sala

Telefon:

0224-10164

Kontaktperson:

Jan Lennartsson, ordförande,

Hyresgäst:

Sala Kommun

Organisationsnummer:

212000-2098.

Adress:

BOX 304, 733 25 Sala

tel 070-7275353

I avtalet benämnt Sala Kommun eller hyresgäst

Telefon:

.

Kontaktperson:

0224-74- 79 11

ÅsaEriksson,fastighetschef

§1 .Allmänt
Sala Mlsslonsförsamllng är en frikyrka ansluten till Equmenlakyrkan I Sverlgeoch har varit verksam

an byggd1903_
delsvid_kyr_ka
inom SalaKommunsedan1800-talet. Församlingenhar s_lnverksamhet,
har
belägen centraltl Sala,dels vld sommargardenoch vandrarhemmetddSoflelundFörsamlingen
fn ca 150 medlemmar.
Sala Kommun har ca 22500 innevånare och har ett rikt föreningsliv, blainom musik och teater.
§2. Avtalets syfte och ändamål

samt
- SalaKommun behöver lokaler för att arrangerakonserter och andrakulturevenemang
repetitionslokaler för SalaKommunsolika föreningar Inom kulturområdet.Dettaavtalreglerarde
lingkyrkolokalpå Norra
villkor som gäller för SalaKommunsförhyrnlng av SalaMisslonsförsam
Esplanaden 12 (Sölvköparen 2) och andra utrymmen inom kyrkobyggnadenför dessaändamål.
§ 3. Lokalens användning mm:

eget
Hyresgästensanvändandeav lokalerna skall samordnasmed SalaMissionsförsamllng
utnyttjande av lokalen på ett sätt som ger minsta möjliga störning förbådaparter.Ett detaljerat
avbådapartersenast1junl
program för Iokalanvändnlngskall upprättas och godkännashalvårsvis

januari- Jun],
december,ochsenast1 decemberför vårterminen,
för höstterminen,Juil-—
Detaljerade regler skall även upprättas för vilka föreningar som harrätt att utnyttja lokalerna, hur

bokning beställsoch bokasoch avbokassamt vilka namngivnapersonersomhar rätt att boka/avboka
lokalen.

en
ca 90 repetitionstillfäll
Lokalenberäknasanvändaspå årsbasisför ca 30 konsertevenemangoch

fl? &!* M

ersättas
Ska"avtalasOCh
därSalaKommuninte är huvudman,
3:epartsuthyrning,dvsevenemang
direkt mellanSalaMlsslonsförsamlingoch 3:e part.

storlekochomfattningsomomfattasav hyresavtaletframgåravbilagaN1Lokalens
bilaganr 2anpassningsarbetemse
Lokalenhyrsut i befintligtskickefter överenskomna
Lokaienstillgänglighetför transporter, tillgång till parkeringsplatser,förvaring3Vmaterialsamt
skyltar regleras enligt bilaga 3.

musikinstrument
Tillgångtill kyrkansövriga delar (kök,SMU-gård)samt tillgång till hyresvärdens
(flygeloch orgel) reglerasenligt bilaga4.

3Vbilaga5medhänsyntill att hyreslokalenär en kyrka,framgår
Gällandeuthyrningspolicy,
§ 4. Avtalets hyrestid, uppsägning eller av hyresgästen ensidigt brytande av avtalet:

och slutdatum2028-08-15.
Avtalet är gällandeunder en period av 10 år med startdatum 2018—08-15
Uppsägning av avtalet från någondera av parterna skall ske senast 12månaderinnan slutdatum eller
förlängt slutdatum, annars är avtalet förlängt med ytterligare 3 år.

betalastill hyresvärden
Om hyresgästenensidigt bryter avtalet under avtalets löptid skall skadestånd
tillhöranderäntemed
iokalanpasning
för
avskrivningskostnader
kvarstående
minst
till
uppgående
och övriga bankkostnader för avslutande av banklån samt 1 års bashyraenligt bilaga 6.

_ ___,WWW.“
_9_5_-_5VJ'FRCEEEQT?,äfåäglililgill

- ___ __ _,

Hyran beräknas och fastställs för varje kalenderår utgående från en beräkningsmodellmed tre 3'
ingående poster. 1) Bashyra för lokal, 2) tilläggshyra för anpassningsarbetån: 3) serviceavgifter.

Hyrabetalaskvartalsvisi förskott.
Bilaga 6 beskriver i detalj beräkning av årshyran.

§ 6. Oförutsedda kostnader:
Skulle efter avtalets tecknande oförutsedda kostnader uppkomma förfastigheten på grund av

a) införande eller höjningav av särskildför fastighetenutgåendeskatt,avgift eller
kankommaatt beslutaom,
pålagasom riksdag,regering,kommun eller myndighet
eller
sominte enbart avser
b) Generellaombyggnadsåtgärdereller liknande påfastigheten
lokalen och som hyresvärdenär skyldig att utföraiiiiföijd av beslutav riksdag,
regering, kommun eller myndighet
för den på
till hyresvärden
ska hyresgästenmed verkan från inträdd kostnadsökningbetala ersättning
lokalen löpande andelen av av den totala årliga kostnadsökningen förfastigheten fördelad med 50%

vardera mellan hyresvärdoch hyresgäst.

av

öl

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt.

Med oförutsedda kostnader menas

sådana kostnader som vid avtalets Ingående inte beslutats av de under a) och b) anglvna lnstanserna.
§ 7. Mervärdesskatt:

Hyresvärdenär Inte momspliktig för hyresintäkter. Hyresvärdensmervärdesskatt
inkluderasdärför i
de kalkylpriser som ligger till grund för driftskostnader ingående l bashyran
samtför
servicekostnader, se bilaga 6.

Hyresgästenskall normalt inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.Om såsker,tex försäljning
av böcker, media för musik eller annan momspliktig vara eller tjänstir det hyresgästens eget ansvar
att redovisa mervärdesskatt
§ 8. Tillgänglighet:
Hyresgästen ansvarar för att hyresvärden eller någon som företräderhyresvärden inte hindras

tillträde till lokalen för skötsel- och underhållsarbeten pga av förhållanden! hyresgästens
verksamhet
§ 9. Brandskydd:

Parternasskyldigheter gentemot varandra i anledning av lagstiftningenom skyddmot olyckor
regleras i bifogad brandskyddsklausul,

Bilaga 8.

§ 10.Myndighetskrav:
Hyresvärden ska utföra för de åtgärder som myndighet, domstol ellerförsäkringsbolag med stöd av

,-_M§"_afl§§:ll_6iam1l9§l_asstiflning eller avtalfr-O-m,tillträdesdatmkan.
kommaattkräva_för___
__ .., _
lokalens utnyttjande för avsedd användning.Kostnaderför sådan åtgärdskallfördelasmellan
hyresvärdoeh-hy-resgäst—eni-i-g—t-fördeln—lngsp-rl-nciperi—å
6-och-i-bii-aga-&——
—§ 11. Inredning:

Lokalen uthyrs med särskild för verksamheten avseddInredning enligtbilaga7. Kostnaderför
lnstrumentvård, t.ex stämning av hyresvärdensinstrument, som används
av hyresgästeni samband
"med konserter faktureras hyresgästen utöver avtalad hyra enligt bilaga6.

§ 12. Underhåll:

Hyresvärdenskautföra och bekostaerforderligtunderhållav Iokalenoch
avhyresvärden
särskiltför
verksamhetentlllhandahållen inredning.
§ 13. Skötsel, drift och ändringsarbeten:

Hyresvärdenombesörjer all skötsel, drift och ändringsarbetenav lokalen.
Ändringsarbetensom
begärsav hyresgästenunder avtalets löptid skall till fullo betalas avhyresgästen.
§ 14. Skyltar:
Hyresvärdenansvararför att skyltar och anslagstavlorsätts upp i enligtmedvad som
överenskommits inom tilläggshyra för anpassningsarbeten l bilagorna z och 7_ Hyresgästen ansvarar
för löpande annonsering och skyltning av hyresgästens evenemangom inte annat överenskommits.

‘ ML

ifall

§ 15. Försäkringar:

den
avseende
att tecknaochvidmakthållasedvanligfastighetsförsäkrlng
Detåliggerhyresvärden
fastighet inom vilket den förhyrda lokalen är belägen. Hyresgästen ärskyidig att teckna och
vidmakthålla företagsförsäkring för den verksamhet som bedrivs i lokalen. Såväl hyresvärdens—som
hyresgästens försäkring skall omfatta skada orsakad av tredje man.
§ 16. Yttre åverkan:

Hyresvärdenskall svaraför skador pågrund av åverkan på till lokalenhörandefönster,skyltarsamt
entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen. i samtliga fall omfattaransvaretäven karmar,
bågaroch foder.
§ 17. Låsanordningar:
Hyresvärden ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanorclnlngar som krävs för såväl
hyresgästens som hyresvärdens företagsförsäkrlngar.

Kostnader för sådanåtgärd som avser krav

Nycklareller koder
från enbart hyresgästensföretagsförsäkrlngskall till fullo betalasav hyresgästen.
för låstillhandahålls hyresgästenför personer som i förväg anmältsavhyresgästen.
§ 18. Nedsättning av hyra:
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att
sätta lokalen i avtalat skick eller annat arbete som särskilt anges i dettaavtal med tillhörande bilagor.
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller menlnyttjanderåtten till följd av

am?"
att hyresvärdenlåter utföra sedvanligt underhåll av lokalen errerraargnäan'rövr'iä'D—et—å'llgger

om arbetetsart ochomfattningsamtnärochunder
hyresvärdenatt l godtid underrättahyresgästen
vilkentid arbetetskallutföras
§ 19.Återställandevid avflyttning:
Senast vid hyresförhåiiandets upphörande skall hyresgästen ha bortfört sin egendom ur lokalen
§ 20. Force majeure:

Hyresvärdenfritar sigfrån skyldighet att fullgöra sin del av avtalet ochfrån skyldighetatt betala
skadeståndom hyresvärdensåtagandeninte alls eller endast till onormalthög kostnadkanfullgöras
på grund av krig eller upplopp, på grund av sådanarbetslnstälielse,blockad,eldsvåda,explosioneller

ingreppav offentligmyndighetsomhyresvärdeninte råderöverellerkunnatförutse.
§ 22. Bilageförteckning:
Bilaga 1. Storlek och omfattning av de lokaler som ingår i hyresavtalet
Bilaga 2. Särskilda anpassningsarbeten som ingår i hyresavtalet '

Bilaga3. Tillgänglighet,transporter, parkeringsplatser,skyltning ochlörvaringav hyresgästens
material.
Bilaga 4. Tillgång och ersättning för lokaler som inte ingår i hyresavtalet samt tillgång till och
ersättning för användning av hyresvärdens musikinstrument.
Bilaga 5. Hyresvärdens uthyrningspolicy
1

dl

Bilaga6. Beräkningsmodell
och ersättningsreglerför hyra, arvodeochOCh
servicetjéinster.
Bilaga7. Beskrivningav Inredning och utrustning som Ingår i hyresavtalet.
Bilaga8. Brandskyddsregler
§ 23. Överlåtelse:
Detta avtal får inte av någon av parterna överlåtas till 3:e part utan siriftlig överenskommelse mellan
parterna.
§ 24. Tvist:

Eventuell tvist i anledning av detta avtal, som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, skall

hänskjutas till allmän svensk domstol.
Underskrifter:
Detta avtal med bilagor år upprättat

ltvå likalydande exemplar varavparterna har tagit var sitt.

Sala2018 —OZ-15
Hyresvärd:

Hyresgäst:

Sala

Sala Kommun

' slonsför amling:

Ja Lennartsson
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A

an assninsarbetensom in årih resavtalet.
Särskilda

Bilaga2 '

Entré/Foajé.
1. Bef. Entré port ses över och förses med besiagför utrymning.
2. Nytt WC i det östra trapphuset. Bef. hwc i västratrapphuset ses över.

3. Trapphus och entré kompletteras med fläktvärmareför tillskottsvärme.
Kyrksal.
4. Plan 1 förses med lösa kopplingsbara stolar, såäveni mlttgång.

ca 150 sittplatser i plan 1. ( mlttgång är öppennär så önskas)
5.

För de 2—3sista raderna, byggs gradänger förökad sikt. Gradänger i mittgången utförs demonterbara. (så att en mlttglng kan öppnas).

Podium/scen.
6. Befintlig balustrad flyttas bakåt till vägg-liv, föratt möjliggöraen djupare
scen.
7. Befintliga elinstallationer i denna sektion demonterasochåterställsefter
i "* _ _

'

" ' ”M"Tt‘Uéh'OT/T’”h“m

' "

och iframka
8. Befintlig scen bibehålls avseendehöjd, och utudga_s_isldled
för att ge ett scenutrymme på ca 10 x 6 m.
9. En mindre del av scen byggs med gradänger. Dettaså att bef. trappsteg kan
frlläggas för ex. vis kör uppställning , och vid gudstjänster.
10. Balustrad-front utförs delvis öppningsbar för attfå till ett förråd under orgel

läktaren, för flygel och slagverk, om detta är teknisklämpligt.Tillträdeför
orgelläktaren tlllskapas.
11. El Installation för externt ljud/ljus - se 24.
12. Hörsllnga, för kyrksal installeras.
13. 35 st. stolar för orkester.

14. Möjlighet till neutral fond, typ skärmar / ridå framförbalustraden.
Pelarsalen.

15. Förråd tlllskapas l pelarsalen.

""""""""""""""""""

lntransport.

16. Ytterdörrar till östra och västra trapphusen sesöver.Västratrapphuset
förses med enkel ramp och ev. dörröppnare förenkelinlastning'av
utrustning.
17. Västra trapphuset förses med luftridå.
Läktare/plan 2
18. Kyrkbänkar på läktaren bibehålls, men målas.
19. Akustikåtgärder: någon typ av gardiner för läktarensfönster för akustik
och solavskärmning.
Behov av loger vld konsert.

20. Två bef. kontorsrum. i plan 1, disponeras så attdessavid behovkan nyttjas
som loger. c,

wc, finns l kapprummet.

Brand.
'21. Befintllga utrymningsvägar bibehålls avseendedörrbredder. Möblering av
publika utrymmen, ska förankras med berördamyndigheter.
Låssystem.

_ MW
"
akryl.låssystemlöFutk'y—mmgs"delår.lååtåleras.
_ ______
» __

Övrigt. '

23. Hyresvärden tillhandahåller gemensam skylttavlaenligt överenskommelse
mellan hyresvärd och hyresgäst. / Ex.vls TV skärmi bef. skylt skåp/
24. Anpassad inredning/utrustning
- Basutförande för ljud och ljusanläggnlng lnstalleras.Utförande och
kapacitet bestäms i samråd med hyresgästen.
- Projektor och projektorduk ( model stor ) installeras.
- Hyresvärdens flygel och orgel får nyttjas enligtsärskild överenskommelse.

f
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Bilaga 3
Instruktion för transporter,
hyresgästens
material

parkering,

skyltning

och förvaring av

Transporter:
intag och uttag av material
undantagsfall

skall i första hand ske via sidoporten

via huvudparten

på kyrkans norra fasad och endast i

mot Norra Esplanaden.

Parkering:
Parkeringsplatser
Parkering

på gårdsmark

på gårdsmark

och urlastnlng

som är markerade

gården utanför

av material.

som uthyrda fårei användas av hyresgästen.

ingången till SMU—gården fårenbart ske i samband med in-

All övrig parkering

hänvisas till parkeringen vid Fiskartorget eller

gatumark.

skyltning:

All skyltning av hyresgästens konserter och evenemang får endast skepå anvisade skyltar. Inaktuell
skyltning skall omgående

tas bort av hyresgästen.

Förvaring av material:
_
Hyresgästens material eller material tillhörande av hyresgästen anlitadegäster och andra
medverkande får endast förvaras på anvisade platser. Hyresvärdenärinte ansvarigför hyresvärdens
material,

varken i anvisade lagringsplatser

eller på annan plats I lokalen.

_l
i

._ Bilaga 4
Tillgång

till övriga

lokaler

och musikinstrument

Dennabilagareglerartillgångoch ersättningför användningav övrigalokaler(SMU-gård
och kök)
som ej ingåri hyresavtaletenligt bilaga 1 samt tillgångtill musikinstrument
(flygelOCh
orgel)

Övriga lokaler:
Toaletterna vid huvudentrén till kyrkanskall i första hand användas isamband med repetitioneroch
konsertarrangemang.

Toaletterna

i SMU gården får även användas i samband med att

förberedelserummen

l SMU-gården används.

Passage genom Peiarsalen och SMU-gårdens stora samlingslokal i samband med konserter och

repetitioner för åtkomst till förråd i Peiarsalen samt till förberedelsen m och toaletter i SMU-gården
ingår i bashyran enligt bilaga 6. Stor hänsyn skalltas till om hyresvärdenharpågåendeverksamhet i
Pelarsalen och SM U-gårdens stora samlingslokal vid sådana tillfällen.

Övrig användning av Peiarsai, SMU—gård
och kök ersätts vid varje hyrestiiifälie
enligt den av
församlingen tillämpade hyresprisiistan
församlingens

——
- —

bokningsansvarige.

till 3:e part. Bokning av dessaiokaier skall ske till

tokaierna hyrs ut i mån av tillgång.

—————Hyraav—SMU-gård—(ej-käliarel-perhyrestiilfälIe»(*20-1»8—årsprlser)—V—'*
———
-———4oo—kr
_,___
»-

—————Hyraav—S—M'Hagå-rd-(ej—kälia-re-l-s—amtkökrperhyrestillfä

iie—(iGiSå-rsprse-ri—~ -

Goo-kr

Musikinstrument:

och flygel l kyrkolokalenfår fritt användas i samband med repetionsverksamhet
och konserter.
%.Orgel
Extrastämning av musikinstrument, t.ex inför konserter, betalas tiiifulloav hyrsgästenoch skall
beställas i god tid hos församlingens

bokningsansvarige.

Hyresgästen är fullt ansvarig för eventuella skador som uppkommerpåinstrumentenundertmfällen
de används i hyresgästens verksamhet.

Bilaga 5

Uthyrningspolicy
för Sala Missionskyrka
och Sofielunds Kafé—och Sommarhem
Allmänt

Sala Mlsslonsförsamling

vill att församlingens

kyrka på Norra Esplanaden 12 samt sommargården

Sofielund utgör en resurs för hela Sala Kommun och dess innevånare
arrangemang
teater,

kan med fördel använda

mässor, företagsevent

Kyrkan centralt

kyrkan eller sommargården

på

En stor mängd olika

för tex konferenser, konserter,

och idrottsevenemang.

i Sala samt sommarkyrkan

på Sofielund med bönehus används främst som kyrka där

många människor på olika sätt möterJesus och varandra. Det är därförviktigt att förhyrning av dessa
lokaler tar hänsyn till byggnadernas
användas

ursprungliga

användning

på sådant sätt att det kränker/förlöjligar

grundvärderingar.

som kyrka. Kyrkobyggnaderna får inte

kyrkorummets

Lokalerna har olika delar därförsamiingens

helgd eller kristna

verksamhet kan bedrivas parallellt

med för tillfället uthyrda delar till extern hyresgäst.

Det åligger hyresgästen att informera samtliga medverkande och vidbehov även besökare om denna
policy, samt säkerställa att policyn följs.

Tolle—37
e Å Hyresgästen svarar ensam för den verksamhet som bedrivsilokaien vid uthyrningstillfället
e

Rökning och förtäring/försäljning

e

Hyresgästen förbinder sig atti lokalerna inte ha artister/medierkande som propagerarför,

av alkohol är ej tillåten i lolalerna.

representerar

eller på annat sätt förknippas

med åsikter somkan uppfattas diskriminerande

mot etnicitet,

religion eller trosuppfattning,

funktionshinder,kön,

könsidentitet,

sexuell

läggning, ålder eller liknande. Detta gäller även kontroversiela politiska åsikter, förnekande
av förintelsen,

drogförhärligande

eller liknande som strider mot hyresvärdens profil.

= . Hasardspel eller starkt påverkande marknadsförning är inte tillåten i lokalerna
o

Hyresgästen svarar för att denne har erforderliga licenser förevenemang, exempelvis STIM,
NCB, CCL

e

Störande verksamhet

får inte bedrivas i, eller i anslutning tilllokalema efter kl 23,00 utan

särskild tillåtelse.

Sala Mlssionsförsamling förbehåller sig rätten att utan motivering tackanej till tillfälliga
uthyrningsförfrågningar.

v
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Bilaga 6

Beräkningsmodell
serviceavgifter

för bashyra,

i hyresavtal

tillägg för anpassningskostnader

mellan

Sala Missionsförsamling

och

och Sala

Kommun

Årshyran sammansätts
1.

av tre olika kostnadskomponenter:

Bashyra för lokal
Bashyran är beräknad på 50%:s andel av fastighetens

totaladriftskostnader för värme, el,

vatten och renhållning, underhållsarbeten, försäkringar, förbiUknlngsmaterlal
,
administrativa kostnader samt avskrivningar, exklusive avskrivningarför anpassningsarbeten
som utförts speciellt för hyresavtalet

Bashyran skall kunna omförhandlas

med Sala Kommun.

om väsentliga förändringarskeri hyresgästens

utnyttjande av lokalen.

Bashyran skall indexregleras
på konsumentprlslndex.

år 2 —10 enligt Fastighetsägarna: lndexklausul för lokal baserat

Bastal gällande Indextalet är oktober 2018. Utgående bashyra kan

aldrig sättas lägre än det i hyresavtalet

Bashyra för lokal år 1

angivna hyresbeloppet

=

450 000 kr

2. Tllläggshyra för lokal pga av anpassningsarbeten
i ägggs yran sätts samman av avs rivnlngskostnaderför anpassningsarbeten
samt ränteoch andra finansieringskostnader

för de län Sala Mlsslonsförsamling tagit för för

genomförandet.
Kostnader för anpassningsarbeten

har beräknats till

3 500 000 kr. Lån på denna summa

kommer att upptas och tilläggshyran är beräknad på 10%amorteringper år och kalkylränta
3%.
Tilläggshyranär fast under kontraktets löptld på 10 år och bortfallerhelt vid förlängningav

hyresavtalet.Hyresvärdenhar rätttill omförhandlingav tilläggshyran
om räntanför lånet
överstiger 5%under lånets löptid.
Tllläggshyraper är pga av lokalanpassnlng:

455 000 kr

3. Serviceavglfter
Serviceavgifter utgörs av löpande lokalvård samt vaktmästeritjänster och Ijudteknlkertjänster

i sambandmed konserteroch events. Kalkylenär baseradpåföljandeantaganden.

e Lokalvård
ochallmänvaktmästerii44 veckora 8 t/Vecka
o Vaktmästerltjänster
i sambandmed 30 konserterochevents &10 t/gång

a Ljudteknikertjänster
i samband30 konserter
ochevents
å 8t/gång

ib %

1

i
':

.

Boknlngsadmlnistration

av lokal: 1 t/vecka under 40 Veckor

Dessatjänsterupphandlasexternt av SalaMissionsförsamling.Ka
lkylkostnad=450 kr/h +
moms 113 kr. Servlceavgiftenär fast är 1 men kan justeras varjeår mht till utfallet året
Innan och bedömt behov av servicelnsatser.

Servlcavglft år 1

525 000 kr

Sammanställning av årshyra

Bashyra för lokal

450 000 kr

Tilläggshyraför lokal pga anpassningsarbeten

455 000 kr

Serviceavglfter

525 000 kr

Total årshyra (år 1 av 10)
l anglven årshyra Ingår moms på driftskostnader

1 430 000 kr
och servlcekostnader med totalt ca 158 000 kr

p

Gli

1
l

‘1
':

Bilaga7

murken»?
Beskrivning

av inredning som ingår i hyresatalet.

Denna bilaga utformas i slutlig version efter att ombyggnadsarbeten och installationsarbeten
färdigställts i enlighet med bilaga 1—2
Preliminärt skall beskrivningen omfatta följande:

Ljud och ljusanläggning i ett basutförande med manöverutrustning
Projektor och projektorduk.
Låssystem
Skyltsystem
Bokningssystem
Hyresvärdens flygel och orgel som får nyttas enligt villkorl särskild bilaga nr 4
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Bilaga 8

Brandskyddsregler

och andra

säkerhetsföreskrifter

Dennabilagautformasochfastställsefter att samrådskett medSalaKommunsräddningstjänSt-
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