Hyresavtal för S:t Olofs kyrka i Jomala
gäller från och med 1.6 2017

Välkommen till S:t Olofs kyrka i Jomala!
Kyrkan är ett kristet gudstjänstrum alltsedan det byggdes under 1200-talet. Vi ser varje
konsert som en gudstjänst, och musiken bör därför ha sakral karaktär. Hyrestagaren
måste visa varsamhet mot lokalen, inventarier och textilier.
Hyra 400 euro uppbärs för alla konserter och evenemang i kyrkan.
Hyran reduceras till 250 euro om konserten är en välgörenhetskonsert där alla intäkter
oavkortat går till välgörande ändamål.
I kyrkan finns sittplatser för 450 personer (inkl. orgelläktaren och tornkyrkan), vilket också är
det maximala antalet tillåtna närvarande, enligt brandskyddsreglerna.
Ett hyresavtal skall alltid skrivas.
Konsertarrangören ansvarar för att innehållet i hyresavtalet förmedlas till de uppträdande.
I hyran ingår följande:








kyrkolokalen (inte sakristian)
1 vaktmästare för konserter och evenemang med mindre än 40 närvarande personer
eller två vaktmästare för konserter och evenemang med fler än 40 personer, i enlighet
med gällande brandsäkerhetsföreskrifter (vaktmästare är på plats 60 minuter innan
konsertens start och fram till samtliga lämnat lokalen)
basutsmyckning av kyrkorummet bestående av blommor och levande ljus, dock inte i
takkronorna
grundstämda instrument (flygel och orgel)
tillgång till kyrkans ljus- och ljudsystem. Sköts av kyrkans vaktmästare, inte av
hyrestagaren.
tillgång till kyrkans körpodier. Placering av podier och ev. flyttning av altarrundel
sköts av hyrestagaren tillsammans med vaktmästaren. Återställandet av podier och
altarrundel sköts av hyrestagaren tillsammans med vaktmästaren.
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För övningar och iordningställande av kyrkan tidigare än 60 minuter före konserten skall
separat överenskommelse göras med vaktmästare/församlingskansliet gällande klockslag och
öppnande av dörrar. Det samma gäller övningar och iordningställande av kyrkan dagen innan
konserten.
Om flera tillfällen för övning/iordningställande behövs, uppbärs en avgift på 30 euro/timme.
Maxtid 3 timmar.

Under denna typ av extra övningar kommer någon av församlingens personal och öppnar
dörren. Beroende på antalet medverkande och tillfällets karaktär är en vaktmästare finns på
plats. Om frågor uppstår under dessa tillfällen, kontakta församlingens personal, se
kontaktuppgifter nedan.
Toaletter finns i gravgårdshuset söder om kyrkan.
Spegel finns bakom orgeln.
Klädhängare och hatthylla finns bakom orgeln.
Kollekt kan uppbäras vid konserter och evenemang, men måste överenskommas på förhand
med kyrkoherde (gällande ändamål) och vaktmästare (gällande tillvägagångssättet)
Utsmyckning av kyrkan kan ske efter överenskommelse med vaktmästare. Gäller även
användning av marschaller, facklor och liknande vid kyrkportarna. Skall återställas efter
evenemangets slut.
Flyttningar av stolar och flygel skall återställas efter evenemangets slut.
Rökning är förbjuden i kyrkan och på gravgården.
Alkoholförtäring är förbjuden i kyrkan och på gravgården.
Bilar som transporterar instrument och utrustning kan köra fram till kyrkans södra ingång,
men får inte parkeras på kyrkogården.
Maximalt antal som samtidigt får vistas i kyrkan är 490 personer.
Teostorapportering och -ersättning sköts av hyrestagaren.
Fri entré gäller alltid anställda i Jomala församling.
Olofsgården ingår inte i hyran av Jomala kyrka. För uthyrning av Olofsgården, vänligen
kontakta kansliet tel. + 358 18 32830
Hyresavtalet görs upp i två likalydande exemplar. Ett exemplar behåller hyrestagaren och
ett undertecknat exemplar returneras senast en vecka före konserten till:
Jomala församling
Godbyvägen 445
AX-22150 Jomala
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Till undertecknad hyresgäst upplåtes Jomala kyrka
den _____/______

20____ mellan kl._________ och kl. _____________

Konsertens/evenemangets namn: _______________________________________________
Är konserten till förmån för välgörande ändamål?____________
Om ja, för vilket ändamål?____________________________________________________
Hyrestagare/kontaktperson: __________________________________________________
e-post: ____________________________________________________________________
mobiltelefon: _______________________________________________________________
FO-nr/pers.nr. ______________________________________________________________
Faktureringsadress:__________________________________________________________
__________________________________________________________

I egenskap av hyresgäst förbinder jag mig härmed att svara för vad som ovan nämnts och
överenskommits och att personligen eller i egenskap av företrädare för juridisk person
ansvara för att arrangemanget genomförs med respekt och värdighet för det kristna
kyrkorummet och att Jomala kyrka lämnas i samma skick som vid undertecknandet av detta
avtal.
Underskrift hyrestagare: ___________________________________________________

Underskrift Jomala församling: ____________________________________________

kyrkvaktmästare Anette Karlsson +358 457 3444709
kantor Eva-Helena Hansen +358 457 3441567
församlingsmusiker Fredrik Erlandsson +358 457 3427885
Jomala församlings kansli + 358 18 32830
Med önskan om en välsignad konsert i Jomala kyrka,
kyrkorådet i Jomala församling
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