Normalt disponeras festlokalerna från kl.1200 hyresdagen till kl. 1100 dagen efter.
Väljer Du att städa/diska själv, gäller självklart vissa
regler om vad som skall städas och hur samt hur disken skall hanteras. (Se städ-/diskinstruktion).

Soldathemmet/Soldatkyrkan
Ditt bästa och mest prisvärda alternativ när Du skall
arrangera något vackert och minnesvärt.

Lokalerna besiktigas och glas mm inventeras när du
återlämnar nycklarna, så att nästa hyresgäst direkt
kan ta lokalerna i anspråk.
Uppstår behov av kompletterande städ/disk debiteras Du särskilt. Du är ersättningsskyldig för skador
på fastighet och inventarier som orsakas till följd av
Ditt arrangemang.
Möblerar Du om i lokalen, skall Du återställa möbleringen till den ordning som var när Du kom.
Adress:
Telefon:
Plusgiro:
Bankgiro:
Hemsida:
Epost

Soldathemmet
Västra Gränsgatan 2 802 67 Gävle
026-60 20 56, (Ti-fr 0800-1500)
14 21 81-7 /Swish: 123 477 8650
5700-6108
www.soldathemmet.se
soldathemmet@telia.com

Hälsinge regemente flyttades 1908 från Mohed i Hälsingland till Kungsbäck i
Gävle 1908. Soldathemmet uppfördes 1910-1911 på initiativ av regementspastorn
Ivar Hultin. Soldathemsrörelsen, vars syfte är att stödja soldaten, har funnits i
Sverige sedan slutet av 1800-talet och är idag verksam vid landets alla garnisoner.
I Gävle avslutades verksamheten när värnpliktsutbildningen vid regementet upphörde 1992. Soldatkyrkan, utan motsvarighet i Sverige, invigdes 1916 av ärkebiskopen Nathan Söderblom.
I dag förvaltas byggnaden av Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente.
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Soldathemmet med Soldatkyrkan är det perfekta
valet för fest, jubileum, bröllop, dop, begravning, minnesstund, förenings- och styrelsemöte, konferens mm.
I Festlokalen finns det plats för cirka 80 personer vid middagsbordsdukning. Porslin, bestick, glas och uppläggningsfat finns.
Övervåningen har traditionsfyllda rum för den lilla konferensen. Vid större arrangemang använder man festlokalen.

Konferens
Övervåningen: (max 20 personer)

300kr/tim.

Festlokalen:
Upp t.o.m. 20 personer
Fler än 20 personer

300 kr/tim.
600 kr/tim.

Städ/disk ingår i konferenspriset
Toalettutrymme för rörelsehindrade finns i anslutning till
festlokalen. Ramp finns för att underlätta tillträde till byggnaden.
Kontakta gärna våra värdinnor och kom på visning av vår
traditionsfyllda byggnad - en pärla i Gävle - centralt och
vackert beläget invid Gavleån.

Priser
Bokningsavgift, som ingår i slutpriset 1000 kr
Festlokalen: fredagar, lördagar och
helgdagsaftnar
4500 kr
övriga dagar
2500 kr
fredag kl. 1200 – söndag kl. 1100
8500 kr
Dop, minnesstund vid begravning
300 kr/tim.
Kyrkan: Dop 300 kr Bröllop/Begravning 600 kr
Paketpris: Kyrkan och Festsal
Dop 3 tim,
900 kr
Minnesstund/Begravning 3 tim.
1200 kr

Kaffe och/eller lunch (catering) kan beställas
Övrigt enligt önskemål.
Service
Städning: lördag/söndag
övriga dagar

2000 kr
1000 kr

Diskning: lördag/söndag
övriga dagar

2000 kr
1000 kr

Servering (vardagar)
Vi kan tillhandahålla vad som önskas. Till exempel:
frukost, lunch (catering), smörgåstårta, smörgåsar, tårta,
vatten/ lättöl, kaffe/ te, serveringspersonal (dagtid).

