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TÄVELSÅS BYGDEGÅRD ligger 15km söder om Växjö centrum, ca 2km söder om  

Tävelsås kyrka. Den renoverades och tillbyggdes på 1980-talet och är sedan dess en ljus, trevlig och 
mycket omtyckt samlingslokal för såväl små som större fester, t.ex. bröllop *) , kalas, kurser, 
föreningsmöten eller andra aktiviteter. Handikapramp finns vid entrén! 
Vidare har vi en stor parkering på både fram och baksidan av huset med stora gräsmattor runt om. 
Sist men inte minst finns en                 -startare placerad vid entrén. 
 
Följande finns att tillgå: 

 Full utrustning för ca 125 personer. Serveringsrum närmast kök för ca 25 personer 
 Stort kök med 2 spisar, 4 ugnar (varav 2 mindre) flera kylar, frys, diskmaskin och mikro. 
 I anslutning till köket finns lastbrygga för varuintag. 
 I anslutning till foajén finns toaletter och duschrum. 

 
Stora samlingssalen är utrustad med: 

 Takmonterad projektor lämplig till föreläsningar, filmvisning mm. Även scen med ridåer för 
teater eller revyer. Vi har även en mindre bordsprojektor som kan användas fritt i olika lokaler.  

 Ljudanläggning med hörslinga och trådlösa mikrofoner (både handhållen och ”mygga”)  
 Uttag för bredband 100Mbit (in/ut) finns vid scenen 

 
På övervåningen finns: 

 Två konferensrum, ett för ca 12 och ett annat för ca 20 personer med bredband, TV, video och 
kopiator.  
 

Hyrestaxor gällande från 2017-07-01 . Tidigare avtalat pris gäller även därefter! 
 
Hela lokalen, hel helg från fredag e.m. till söndag kl.12:00   2000:- 
Hela lokalen en dag     1500:- 
Byafester eller andra lokala evenemang i hela lokalen t.ex.   
trivselklubben, cykelfesten, loppis, missionsauktion mm.    1000:- 
 
B-sal med kök      500:- 
Serveringsrum med kök     500:- 
Klubbrum övervåning     300:- 
 
Oavsett lokal gällande från 2017-05-01 Tidigare avtalat pris gäller även därefter! 
Dop/namngivning, för sockenbor från Tävelsås söndagar 12.00-16.00  500:- 
Från annan ort eller under andra tider på dagen    1200:- 
Minnesstund vid begravning för sockenbor måndag-torsdag  500:- 
D:o för sockenbor fredag – söndag     1200:-  
Minnesstund i samband med begravning måndag-fredag 
för icke Tävelsåsbor      1200:- 
För barnkalas uthyres endast under söndagseftermiddagar fr. kl.13.00-16.00  200:- 
Vid samordnade fester, för barn i olika familjer, betalar varje familj detta belopp  
 
Partytält 4x12m uppsatt på gräsmattan framför bygdegården finns  
nu att hyra uppsatt och klart (uthyres ej på annat vis)   500:- 
 
Taxor för föreningar 
Gällande måndag-torsdag för föreningar som hyr regelmässigt, mer än 5ggr / termin  
 
Stora salen (A+B)    50:-/tim 
Serveringsrum med kök    100:-/tim 
Rum övervåning / per rum    50:-/tim  
 
Hyresgästen svarar för städning och iordningställande av lokalen enligt bef. städschema. 
 
*)  Vit överdragsklädsel (för extra festliga tillfällen) finns för 90st stolar 
     detta mot en extra avgift om 15:-/ stol  
     Du kan se dukningsförslag med denna klädsel under Bygdegården på www.tavelsås.se 
 
Forts. nästa sida!  
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Utöver ovanstående hyreserbjudanden kan vi ordna: 
Lättare fika till mindre grupper vid t.ex. föreningsträffar och liknande arrangemang. 
Kostnad för detta tillkommer, överenskommes vid bokning. 
 
 
Du som skall ha privat fest hemma kan också hyra bord och stolar: 
Bord     20:-/st 
Stolar (klädda stolar uthyres ej)   5:-/st 
Porslin (1st tallrik, bestick, glas) för upp till 50per, paketpris  250:- 
 
 
För visning och bokning kontakta:  
Gunborg Wigstrand (vaktm.) 0470-68148 eller gunborg.wigstrand@gmail.com 
Gösta Wigstrand mobil 070-3881754 

 
Övriga i styrelsen att kontakta_ 
Ordf.  Matts Nilsson, 0470-68125 eller 070-5468125 
Kassör Birgitta Landgren, 0470-80125 
Sekreterare Jerry Rydström 0470-727301 
 
Gå gärna in på www.tavelsas.se och läs mer om bygdegården och Tävelsås i allmänhet. 
 
VÄLKOMNA ATT HYRA BYGDEGÅRDEN AV OSS!  

 

 


