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Välkommen till Medborgarhuset i Måttsund 
 

 

Medborgarhuset erbjuder lokal för större 

evenemang i den stora salen och möjlighet till 

föreningsmöten, familjeträffar och liknande i 

den lilla.  

 

 

Båda lokalerna är i nära anslutning till ett 

komplett kök med två spisar, kylskåp, 

kaffekokare, mikrovågsugn, värmeplatta och 

en snabb diskmaskin samt mat- och 

kaffeservis med bestick för 100 personer. 
 

Den stora salen är ca 120 kvm med en scen som erbjuder dans och underhållning, lokalen är 

också lämplig för informationer och större samlingar.  

 

Den lilla salen är ca 30 kvm som ofta används som möteslokal för föreningar och annan 

privat tillställning. I den lilla salen finns en whiteboardtavla, blädderblock och en OH- apparat 
 

  
Stora salen med en scen Lilla salen 

 

Både den stora och lilla salen kan möbleras efter eget önskemål och behov. Det finns bord och 

stolar för ca 100 personer. 
 

Teknik 

• Ljudanläggning, hörslinga, fast och bärbar trådlös mikrofon. 

• Radio och musikanläggning, enkel. 

• Storbild- och musikanläggning, filmduk, full HD- projektor, subwoofer, högtalare, 

CD/ DVD Blu-Ray- spelare.  

• Dator, Office 10, bredband och internet. 

• Hjärtstarter. 
 

Måttsunds Medborgarhus Ekonomiska Förening 

 

Ordförande:  Fredrik Sundberg. Telefon: 0920-342 58; Mobil: 070-543 42 58 

 

Uthyrning: Nils Nordlund, Skogsbrynet 22, Telefon: 0920-340 33; Mobil: 073-816 40 33 

E-post: nils.nordlund44@gmail.com 
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Prislista 

 

Utrymningsplan, brandsläckare och hjärtstarter är placerad vid ingången. Hyresgästen har 

ansvar att studera informationen samt att städa lokalen efter sig. 

 

 Medlem Icke medlem 

Hela huset 800 1200 

Stora salen 300 500 

Lilla salen, hel dag 300 500 

Lilla salen 150 250 

Barnkalas, 4 timmar 200 300 

 

 

Beskrivning 

 

Hela huset:  

- stora och lilla salen, bord/ stolar, kök/ glas/ porslin/ bestick, musik- och 

storbildsanläggning, CD/ radio. 

 

Stora salen: 

- bord/ stolar, musik- och storbildsanläggning, CD/ radio, tillgång till kaffekoppar och 

kaffebryggare. 

 

Lilla salen (hel dag):  

- bord stolar, kök/ glas/ porslin/ bestick/ kaffebryggare, OH. 

 

Lilla salen:  

- bord stolar, kök, glas/ porslin/ bestick / kaffebryggare, OH. 
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