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Prislista naturum Vattenriket 

Gällande från 1/8 2018 

Mötesrummet på naturum 

Mötesrummet på naturum Vattenriket ligger i husets östra del med fin vy över naturumsjön. Den 

bakre delen av rummet är utformad som ett aktivitetsutrymme för pedagogisk verksamhet. 

Prissättningen är differentierad i tre kategorier.  

Kategori 1- Verksamheter inom Kristianstads kommun 

 Vardag*  

Dagtid 2t 

Vardag 

Heldag 8t 

Kväll** 

2t 

Helgdag*** 

 2h 

Kategori 1 700 kr 2 400 kr 1 600 kr 1 600 kr 

*Vardag 08.00-17.00. ** Kväll 17.00-21.00 *** Lördag, söndag och röd dag 11.00-17.00.  
Standardmöblering ingår. Ommöblering 300 kr. 

Kategori 2- Lokala föreningar med hemvist i Kristianstads kommun 

 Vardag*  

Dagtid 2t 

Vardag 

Heldag 8t 

Kväll** 

2t 

Helgdag*** 

 2h 

Kategori 2 900 kr 3 200 kr 2 000 kr 2 000 kr 

*Vardag 08.00-17.00. ** Kväll 17.00-21.00 *** Lördag, söndag och röd dag 11.00-17.00.  
Standardmöblering ingår. Ommöblering 300 kr. 

Kategori 3- Externa organisationer och företag 

 Vardag*  

Dagtid 2t 

Vardag 

Heldag 8t 

Kväll** 

2t 

Helgdag*** 

 2h 

Kategori 3 1 400 kr 5 200 kr 3 000 kr 3 000 kr 

*Vardag 08.00-17.00. ** Kväll 17.00-21.00 *** Lördag, söndag och röd dag 11.00-17.00.  
Ommöblering ingår. Block, pennor och vatten och muggar ingår. 

 

Hyreskostnadens täckning 

I hyreskostnad ingår: 

• Mötesrummet på naturum 

• Teknisk utrustning 

• Grundbemanning med receptionspersonal  

För hyra utgår ingen moms. 

Tilläggskostnader för kategori 1 och 2. Detta ingår för kategori 3. 

• Teknisk personal för särskilda tekniska behov 300 kr/h (moms tillkommer)  

• Ommöblering 300 kr (moms tillkommer) 
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Praktisk hantering 

 Mötesrummet hyrs enbart ut för möten och föredrag. 

 I mötesrummet finns dator, fritt wifi, videokanon med filmduk och högtalaranläggning med hörslinga.  

 Vid standardmöblering är rummet möblerat för 40 personer i biosittning och 10 personer runt bord på 

pallar i bakre delen. Rummet kan möbleras om till 60 personer i biosittning, U-sittning eller 

gruppsittning. Vid all ommöblering utom för taxa 3 tas en kostnad ut. 

 Vid all uthyrning av mötesrummet på naturum måste minst en personal vara i tjänst.  

 Bokning av möteslokalen på naturum sker via naturum@kristianstad.se  

 Bokningar kan göras tidigast 6 månader före uthyrningen. 

 Vid varje bokning skickas en bokningsbekräftelse till kunden som kunden kompletterar och skickar 

tillbaks för fakturering. 

 I gränsdragningsfrågor har naturumföreståndaren beslutanderätt i samråd med avdelningschef. 

 

Hyressättning 

Hyran för mötesrummet på naturum är differentierad utifrån tre kategorier. 

Kategori 1 - Verksamheter inom Kristianstads kommun 

Verksamheteter som ingår i eller är relaterade till Kristianstads kommun. 

Kategori 2 – Lokala föreningar med hemvist i Kristianstads kommun 

Ideella föreningar, idéburen sektor, studieförbund eller liknande organisationer med hemvist i 

Kristianstads kommun.  

Kategori 3- Externa organisationer och företag 

Externa organisationer, företag och sammanslutningar som inte ingår i kategori 1-2.   
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