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Elektrons lokaler 

På Elektron finns det två lokaler att hyra, A-salen och B-salen. A-salen är lämplig för 

olika typer av scenkonst, då det finns en stor scen, och som biosalong. B-salen är 

lämplig för mindre scenuppsättningar, föreläsningar, workshops, dans och fest. Det 

finns hörslingor i båda salarna.  

A-salen 

I A-salen får max 330 personer vistas. Det finns 178 fasta sittplatser och möjlighet att 

möblera upp med 30 extra stolar och fem bord. 

Det finns teknisk utrustning att låna: mikrofon, headset och en projektorduk med 

tillhörande bakprojektor. På scenen står även en flygel. Meddela personalen på 

Elektron i god tid vad ni behöver för utrustning då den är inlåst. Är ni behov av 

teknikhjälp kan vi rekommendera externa ljud- och ljustekniker till en extra kostnad. 

Var noga med att återställa den tekniska utrustningen till ursprungliga inställningar 

och kopplingar.   

Takbelysningen i A-salen tänds via den panel som är på väggen till höger när du 

kommer in i A-salen. Övrig belysning finns på scenens vänstra sida bakom ridån. 

B-salen 

I B-salen får max 280 personer vistas. Det finns 56 fasta sittplatser med bord. 

Ytterligare 148 stolar och 24 bord finns att tillgå. Här finns projektor och projektorduk. 

Du möblerar själv. 

Direkt innanför dörrarna tänds takbelysningen till vänster och väggbelysningen till 

höger. Belysningen på hyllan tänds i skrubben till höger om scenen. 

Köket ligger i anslutning till B-salen. Det är inte tillåtet att laga mat i köket däremot 

finns möjlighet för varmhållning. Köket är utrustat med kyl, frys, dubbel kaffebryggare, 

vattenkokare, mikrovågsugn och diskmaskin. Det finns kuvert för 160 personer. I 

kuverten ingår: 

• Mattallrikar 

• Förrättstallrikar 

• Vinglas 

• Vattenglas 

• Kaffekoppar 

• Tekoppar 

• Assietter 

• Bestick 
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I musikskåpet på scenen finns mikrofoner och headset som går att låna. Lokalen är 

utrustad med Wi-fi och Bluetooth. Det finns också en projektor i taket samt en 

projektorduk. Hörslingan fungerar endast när mixerbordet är påslaget. 

Priser för uthyrning av Elektron 

Som förening, företag eller privatperson kan du hyra Elektron i Gnesta. Elektron består 

av två lokaler. A-salen som fungerar utmärkt för scenkonst, föreläsningar, eller bio. B-

salen fungerar för dans, fest, möten eller loppis. 

Föreningar, hemmahörande i Gnesta kommun, hyr Elektron till ett reducerat pris 

jämfört med privatpersoner, företag eller föreningar från en annan kommun. För att 

räknas som hemmahörande i Gnesta kommun ska föreningen vara registrerad i 

kommunens föreningsregister. Här är hela prislistan som gäller från 1 januari 2019. 

Alla priser är per timme. Har du frågor om prislistan vänligen kontakta servicecenter 

på telefon: 0158-275 000. 

Hyra A-salen 

• 105 kr/timme för seniorföreningar och föreningar med barn och 

ungdomsverksamhet. 

• 175 kr/timme för föreningar. 

• 105 kr/timme för repetitionstid för scenkonstföreställningar. 

• 460 kr/timme för företag och föreningar som inte är registrerade i Gnesta kommun. 

Övriga taxor A-salen 

• 360 kr/timme för tekniker ljud och ljus.  

• 1 000 kr/timme för icke godkänd eller utebliven städning. 

• 1 800 kr per utlöst larm. 

Hyra B-salen 

• 105 kr/timme för seniorföreningar och föreningar med barn och 

ungdomsverksamhet.  

• 175 kr/timme för föreningar. 

• 105 kr/timme för repetitionstid scenkonstföreställningar. 

• 460 kr/timme för företag och föreningar som inte är registrerade i Gnesta kommun. 

• 205 kr/timme för privatpersoner. 

• 5 100 kr för helg: fredag klockan 18.00 till söndag klockan 12.00. 

Övriga taxor B-salen 

• 360 kronor/timme för tekniker ljud och ljus.  

• 1 000 kr/timme för icke godkänd eller utebliven städning.  

• 1 800 kronor per utlöst larm. 
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Följande gäller för dig som hyr 

• Rökförbud i och utanför alla lokaler.  

• Inga husdjur i lokalen, tag hänsyn till allergier.  

• Personantalet i respektive lokal får inte överskridas.  

• Pyrotekniska medel exempelvis rökmaskiner får inte användas. 

• Övernattning i Elektrons lokaler är förbjudet.  

• Tänk på att inte föra oväsen utanför byggnaden. 

För att låsa upp och larma av Elektron 

Om den lilla lampan lyser rött vid det övre låset på vänster dörr är lokalen larmad. Du 

larmar av genom att låsa upp det övre låset. Lås sedan upp det nedre låset för att öppna 

dörren till lokalen. För att låsa och larma dörren låser du först det nedre låset på den 

vänstra dörren och sedan det övre så att den lilla lampan tänds rött vilket indikerar att 

lokalen är larmad. Obs: Om larmet utlöses, debiteras hyresgästen 1 800 kr. 

När du har larmat av så är ytterdörren låst. För att låsa upp den behövs en tagg och en 

kod som du får när du hämtar ut nycklarna på servicecenter. 

Städning 

Du som hyresgäst ansvarar för att lokalen lämnas i städat skick. Det går inte att köpa 

städning genom oss. Är lokalen dåligt städat när du kommer, ta gärna foto och kontakta 

omgående servicecenter. Icke godkänd eller utebliven städning debiteras hyresgästen  

1 000 kr/timme. 

B-Salen. Golven ska grovsopas och vid spill ska de fukt-moppas, Var försiktig med att 

ha för mycket vatten på parkettgolvet i B-salen. Disk ska diskas och ställas tillbaka på 

sin rätta plats, diskmaskinen ska tömmas och stängas av. Köksbänkar och diskhoar ska 

torkas ordentligt rena. Golvet i köket ska sopas och våt-torkas. 

Stolar och bord torkas av och återställs till grundmöblering med stolarna upphängda på 

borden. Vid användning av extra bord och stolar ska dessa också vara avtorkade och 

rena. Stolarna ska staplas och allt ska vara tillbaka på sin rätta plats i förrådet utanför 

B-salen. Städmaterial finns i B-salens kök samt förrådet utanför B-salen. Den yttre 

närmiljön ska städas från papper och annat skräp som orsakas av arrangemanget. 

Sopor sorteras och lämnas i soprummet på utsidan bakom huset, dörr mot 

parkeringen. Sortera: matavfall, plast, papper, glas, metall och övrigt. Lokalerna ska 

vara rena från skräp. Papperskorgar och sopkärl som har använts ska tömmas, sorteras 

och lämnas i soprummet på baksidan. 
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Brandinstruktion  

• Besök om möjligt lokalen innan användning.  

• Läs evakueringsskylten.  

• Gör dig bekant med utrymningsvägarna.  

• Ta reda på var brandsläckarna finns.  

• Överskrid inte antalet personer som får vistas i lokalen. 

• Utrymningsvägarna får inte blockeras.  

• Informera alla deltagare om ovanstående innan ni börjar.  

Om olyckan är framme  

• Larma 112 

• Rädda via utrymningsvägarna.  

• Släck! Använd brandsläckarna.  

• Möt räddningstjänsten. 

Övriga frågor 

Har du frågor om lokalerna på Elektron går det bra att kontakta oss under kontorstid.  

Anette Martinsson, vaktmästare/värdinna, telefon 0158-275 396 eller 070-222 48 91 

eller via e-post: anette.martinsson@gnesta.se 

Erik Bernhardsson, vaktmästare, telefon: 0158-275 440 eller 072-246 45 76 eller via e-

post: erik.bernhardsson@gnesta.se 

Har du frågor om uthyrning kontakta servicecenter på telefon: 0158-275 000 eller via 

e-post: servicecenter@gnesta.se 

Vid större akuta skador, trasiga fönster, översvämning eller liknande ring på 

journummer: 077-136 80 00. 

Tekniska uppgifter scen A-salen 

• Antal platser: 178 

• Scenens bredd: 15,6 meter 

• Scenens djup: 5,9 meter 

• Normal scenöppning: 9 meter 

• Normalt speldjup: 3,9 meter 

• Normal höjd: 4,7 meter 

• Antal trappor till salong: 1 

• Salongstrappans typ: Fast 
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Scenutrustning 

• Komplett intäckning: Finns 

• Färg på intäckning: Svart 

• Färg på scengolv: Svart 

• Material intäckning: Sammet 

• Proscenietorn: Saknas 

• Orkesterdike: Saknas 

Belysningsutrustning  

• Rör i salongstak: Finns 

• Tillgänglig korskoppling: Saknas 

• Typ av 63A uttag: UB460 

• Säkring 63A uttag: 63A 

• Ljusbord, antal kretsar: 8 

Loger och övriga rum på Elektron 

• Logeplatser: 6 

• Extra: 0 

• Handfat: 2 

• WC: 1 

• Duschar: 1 

• Inlastning loger: Trappor 

Tillgänglighet för Elektron A-salen 

• Rullstolsplatser: Ja, 2 st. 

• Placering av rullstolsplatser: Längst bak i salongen 

• Rullstolstoalett för publik: Ja 

• Handikapparkering: Ja 

• Entré/foajé tillgänglighetsanpassad: Ja 

• Hörslinga i salong: Ja 

• Hörslinga på scen: Nej 

• Tillgänglighet till scen för rullstol: Nej 

• Rullstolstoalett för medverkande: Nej 

 

 


