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Regler för uthyrning av Officersmässen 
 

Officersmässen är en av Kumla kommuns mest värdefulla kulturmiljöer. Kumla kommun har 
tillsammans med Kumla-Sannaheds hembygdsförening ansvar för att miljön och 
inventarierna bevaras för framtiden. För att minska risken för skador och slitage är 
officersmässen tillgänglig för uthyrning endast i begränsad omfattning.  
 
Hyresdelen i Officersmässen består av stora och lilla salen, förrådsrum för bord,  köket, 
entréhallar samt toaletter och utemiljön. Några av de övriga rummen är museum. Dessa 
lokaler är låsta och larmade och får inte beträdas.  
Undantag från ovan nämnda kriterier kan om särskilda skäl föreligger, medges av 
avdelningschefen för kulturavdelningen.  

 
Om du behöver komma i kontakt med ansvarig tjänsteman kan du ringa avdelningschef  
Gertrud Åstrand 019-58 81 96 eller kulturintendent Lilian Edström 019 -58 86 24 
 
 

Vem får hyra? 
 
Man kan hyra mässen för större familjehögtider som tex bröllop, barndop och högtidsfirande 

i samband med följande årsdagar: 50 år, 60 år, 70 år, 75 år, 80 år, 85 år o.s.v. 
 
Officersmässen kan hyras av företag samt regionalt verksamma organ för representation av 
högtidlig karaktär. 

 
Kommunen upplåter kostnadsfritt Officersmässen för borgerlig begravning. I kostnadsfri 
upplåtelse ingår inte möjlighet till begravningskaffe.  

 
Officersmässen får normalt nyttjas av hyresgästen måndagar - torsdagar kl 12.00 – 23.00 och 
fredagar – lördagar kl 12.00 – 24.00. Om evenemanget pågår senare än angivet, ska det ske 

på ett sådant sätt att inte omkringboende blir störda av verksamheten. Senast klockan 12 
dagen efter uthyrning, ska lokalerna vara städade och iordningställda.  
 
Kumla hembygdsförening får kostnadsfritt disponera mässen för visningar och egna 
arrangemang.   
 
 
 

 



Hyresbelopp(2020) 
 

Taxa är 2300 kr per dygn 12-12. 
 
Uthyrning sker via Servicecenter 019 58 80 00.  

 
 

Praktisk information 
 
Den entré du ska använda finns på mässens baksida i södra delen av byggnaden.  
 

Det finns två lås. Lås först upp sjutillhållarlåset med den större nyckeln.  Det är genom 

denna nyckel som man larmar/avlarmar byggnaden. Kontrollera att en lite grön lampa 

tänds till vänster längst upp på dörrkarmen när du vridet om nyckeln. Lyser lampan 

grönt kan du fortsätta och låsa upp nästa lås och gå in i byggnaden .  

 
Stora salen: Denna del av Officersmässen är inte uppmöblerad. Hyresgästen ansvarar själv 
för uppställning och borttagning av bord och stolar. Sittplatser finns för drygt 100 personer.    
 
Lilla salen: Här finns sittplatser för ca 50 personer vid bord. 
 
Köksutrustning finns för drygt 100 personer. Köket är inte fullständigt tillagningskök men är 
utrustat med värmeugn, stor kaffebryggare, diskmaskin samt kyl och frys.  
 
Lokalen är handikappanpassad. Det finns också en ljudanläggning för tal samt hörslinga. 

 
Intill Kungsleden samt intill själva byggnaden finns ett mindre antal parkeringsplatser som 
hör till Officersmässen. Vid större sammankomster räcker dessa inte till.  Gästerna kan då 

nyttja parkeringsytan på andra sidan vägen, norr om hembygdsgården.  Denna yta snöröjs 
inte.  
 

Parkering utefter Kungsleden är inte tillåten. Inte heller på ytan vid den före detta affären 
norr om Officersmässen.  

 
 
 
 

Hyresgästens ansvar 
 

Lokalerna hyrs endast ut om det finns en hyresansvarig. Denne ansvarar för att uthyrnings- 
och ordningsreglerna följs. Eventuella ekonomiska anspråk riktas till den hyresansvarige. 
 
Den hyresansvarige kvitterar nycklar och regler samt ansvarar för att nycklarna återlämnas 
till Servicecenter första helgfria arbetsdag. Om nycklarna förkommer ska den hyresansvarige 
bekosta utbyte av samtliga låscylindrar i huset och tillverkning av de nycklar som behövs.  
 



Utförlig beskrivning gällande köksinventarier och praktiska detaljer finns på kommunens 
hemsida samt på plats i Officersmässen.  
 
https://www.kumla.se/uppleva-och-gora/idrottsanlaggningar-och-
lokaler/officersmassen.html 
 
 
I samband med att nycklarna återlämnas ska hyresansvarige rapportera om något föremål 

eller del av byggnad skadats.   
 
Lokalen ska lämnas iordningsställd och grovstädad. Instruktioner för vad som ingår i 

grovstädningen finns i den svarta pärmen i köket. Använt porslin, bestick och köksutrustning 
ska diskas och återställas på rätt plats. Sopor placeras i de sopkärl som förvaras i boden strax 
intill köksingången.  

 
Det är viktigt att hyresansvarige noga tar del av dokumentet ”Välkommen till 
Officersmässen rutiner och regler”. 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information samt mottagit nyckel till Officersmässen 
 
 
Namn _________________________ 
 
 
Datum: ________________________ 
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