
Information om priset vid Kuddnäs museum 

Allmänt 

Gula Salen är lämplig som konferensutrymme, vid möten, föreläsningar etc. Den uthyrs också till 
privatpersoner när det är fråga om familjefester, dop, studentfester, bröllopskaffe, minnesstunder, 
jämna födelsedagar och liknande. Salen uthyrs även till andra enheter inom Nykarleby stad. Salen 
uthyrs ej till personer under 20 år, om inte vuxna närvarar. Kontaktperson bör alltid anges. 

I Gula salen ryms ca 30-40 personer och i Café Emilies utrymmen ca 20 personer.  
Mer info på telefon 044-7219076 eller per e-post kultur@nykarleby.fi.  
Adress till Kuddnäs är Jakobstadsvägen 22, 66900 Nykarleby och tel. sommartid 06-7856 482. 
 
Vita huvudbyggnaden hyrs inte ut för evenemang.  
 
Hyresavgift för gula salen (från 1.4.2021) 

Max. 6h på plats (inklusive framplockning och städning) 80€ 

Hela dagen (kl.8-24)   140€ 

I hyran ingår användning av gula salen, gula husets kök samt kärl. I hyran ingår inte personal eller 
förplägnad, ej heller inträde eller guidning till Kuddnäs museum.  

För grupper som bokat gula salen beviljas 50% på inträdes- och guidningsavgifter. 

Bokning av städning som tillägg  50€/h, söndagar 65€/h 

Om man hyrt gula salen för hela dagen (kl. 8-24) och vill komma dagen före och ställa i ordning eller 
städa undan dagen efter (under säsong, april-september) är den extra kostnaden 30€. Utanför 
säsongen (oktober-mars) kan man ställa i ordning kvällen före och städa undan följande morgon 
avgiftsfritt, förutsagt att man bokat för hela dagen och att ingenting annat är bokat i gula salen.  

Den som hyr Gula salen ansvarar för städning och diskning efter tillfället (om inte städning bokats 
som tilläggstjänst) och eventuella alarmkostnader. Städavgift uppbärs om hyresgästen försummat 
städningen. Hyrestagaren ansvarar även för eventuella skador som uppstår på fastigheten och dess 
inventarier under vistelsen. Fastigheten får inte användas till annat än vad som avtalades vid 
bokningen. Rökning är förbjuden i hela fastigheten, och stearinljus bör inte användas pga. 
brandrisken. Vid förlust av nyckel till fastigheten ersätter hyresgästen faktiska kostnader för ett 
eventuellt byte av lås.  
 

Hyra för uteområden på Kuddnäs 

Hyresavgiften per dag för evenemang eller ledd gruppverksamhet vid utescenen på Kuddnäs eller 
annanstans på Kuddnäs uteområdet uppgår till 30€ utan elanslutning / 50€ med elanslutning. 
Eventuell hyra av ljudanläggning eller tillhörande arbete med ljudanläggningen faktureras enligt den 
fastslagna prislistan för Stjärnhallens högtalarutrustning. För grupper som bokat uteområdet beviljas 
50 procents rabatt på inträdes- och guidningsavgiften till Kuddnäs. Vid hyrning av Gula salen ingår 
användningen av utescen och övriga uteplaner.  

 



Inträdesavgift till Kuddnäs   
5€/pers. 
Alla under 18år, studerande med studiekort samt krigsveteraner och lottor 0€/pers. 
Fritt inträde med Museikortet/Museokortti 

 
Guidningsavgift på Kuddnäs   
30€/grupp, max. 25pers/grupp.    
50€/grupp, utanför öppethållningstider. 
0€, barn- och ungdomsgrupper inom Nykarleby stads bildningsavdelning.  


