
Vill du hyra kurslokal eller samtals-/behandlingsrum på Heart & 

Hand i Stockholm?   
   

Heart & Hand är ett center med skön atmosfär som ligger centralt på Södermalm i 

Stockholm. Lokalen passar mycket bra för föredrag, qigong eller yoga och andra 

rörelseformer, för meditationer och kreativ verksamhet. Det finns yogamattor, madrasser och 

filtar för 25 personer och stolar för 25 sittande gäster. Vi har även 10 sittkuddar.   

   

Heart & Hand består av:   

● Salen: ett större rum med plats för ca 40-45 sittande gäster och max 20 yogaelever   

● Ett fikarum, väntrum   

● Behandlingsrum 1    

● Behandlingsrum 2   

● Toalett och litet pentry   

   

   

Prislista 2019  

Under 2019 hyrs salen och behandlingsrummen ut alla helger och utvalda kvällar. Valutan 

anges i svenska kronor (SEK). Lokalen är momsbefriad.  

   

SALEN   

   

Timpris vardagar dag:   

250 kr/timme   

   

Helg   

Dag lördag eller söndag 8- 17: 2 240: –   

Lördag kl 08- söndag kl 17: 4 480: –   

Fredag kl 17-söndag kl 17: 5 040: –   

    

Helg stora salen + behandlingsrum   

Dag lördag eller söndag 8-17: 3360 

 –  Lördag kl 08 – söndag kl 17: 6720: 

 – Fredag från 17- söndag kl 17: 7840 

: –   

Önskas städning av Centret efter kurs så tillkommer ytterligare 800 kronor. Bokningsavgift 

för stora salen och bokningar av behandlingsrum och stora salen i kombination:  50 

procent, betalas omgående vid bokning – återfås ej. Resterande belopp faktureras 30 

dagar innan, med förfallodag 10 bankdagar innan hyrestillfället.   

 

Avbokningsregler   

Om stora salen avbokas senare än 5 veckor innan faktureras hela beloppet.   

   



Prislista hyresgäster behandlingsrum på löpande hyresavtal och fasta återkommande 

tider   

En modul på 4 tim per vecka   1290 kr/månad   

Två moduler på 8 tim per vecka   2850 kr/månad   

Tre moduler på 12 tim per vecka   3600 kr/månad  

Fyra moduler på 16 tim per vecka   4400 kr/månad  

 

Hyresavtal med 2 månaders uppsägningstid.   

   

Minimiavtal   

För att få hyra in sig timvis i behandlingsrummet och ha en nyckel måste ett minimiavtal 

tecknas. Minimiavtalet är en hyra på 600 kr/månad och har 2 månaders uppsägningstid. 

Hyran betalas i förskott. Hyran för behandlingsrum är 150 kr/timme. Efter att fyra timmar 

används debiteras resterande hyra månaden efter.   

    

Enstaka bokningar 1h  

   

RUM 1   Mån   Tis   Ons   Tor   Fre   Lör   Sön   

Kl. 09-13                  450   450   

Kl. 13-17                  450   450   

Kl. 17-21   

    

 Bokning  

1,5h 650kr  

  

 Bokningar  

Blockvis  

   

 450    450    450   450   450   450   450   

SALEN   Mån    Tis   Ons    Tor   Fre   Lör   Sön   

Kl. 09-13      

 

      

 

      2 240   2 240   

Kl. 13-17      
 

      
 

      
    

Kl. 17-22   1290           1290   1290   1440   1440   



eller kl.   

17-19.30   

19.30-22   

   

   

   

    

740  

740    

   

    

     

    

740    

   

    

740   

740   

   

    

   

740   

740  

   

 740  

 740   

    

740   

740   

   

    

                         

                        

                  

                        

Prislista övriga tjänster    

Marknadsföring    

För hyresgäster med löpande hyresavtal ingår presentation av sig själv på hemsida och 

möjlighet att lägga ut info på den gemensamma Facebook- sidan. Ambitionen är också att 

presentera en terapeut/coach/konsult per nyhetsbrev.   

   

Annonsering av evenemang på hemsida, samt annonsering av evenemang i nyhetsbrev,   

(januari, mars, maj, augusti, oktober, december): 300 kr/termin   

För extra utskick till maillista: 300 kr   

    

Nyckel   

Depositionsavgift för nyckel: 500 kr   

Pris borttappad nyckel: 500 kr   

   

Adress:   

Allhelgonagatan 5, (över gården)   

118 58 Stockholm   

   

Vill du hyra lokal på Heart & Hand?    

Skicka ett mail till Jenni Laulajainen: info@heartandhand.se   



Välkommen!   
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