
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hyrestaxor i 
teaterkvarteret och 

Tonhallen 
      



 
 
 

 

Hyrestaxor för teaterkvarteret och 
Tonhallen 
 

Scenerna i teaterkvarteret, Sundsvalls Teater, Konsertteatern och 

Sveateatern, samt Tonhallen hyrs ut till i första hand publika 
scenkonstevenemang. Taxorna är differentierade beroende på scen och på  

vem som ansvarar för evenemanget. 
 

Kommunen tillämpar en subventionerad hyreskostnad för lokalt föreningsliv 
och förvaltningar i Sundsvalls kommun samt för Scenkonst Västernorrland 

AB. Arrangemang som vänder sig till barn och ungdomar har en större 
subvention än arrangemang för vuxna. 
 
Scenservice vid kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för uthyrning och 

drift av scenerna. 
 
 
Beskrivning av scenerna 
 
 

Sundsvalls teater  Salong och en balkong med totalt 230 publikplatser 
 
Konsertteatern scen 1  Plant golv eller publikgradäng för 175 personer 
 
Konsertteatern scen 2  Publikgradäng för 78 personer 
 
Konsertteatern scen 3  Plant golv 
 
Sveateatern  Plant golv, cafémöblering för 120 personer 
 
Tonhallen  Salong och balkong med 640 platser, inklusive 

andra parkett 830 platser 
 

  



 
 
 

Gemensamt för alla scenerna 
• Vid hyra av lokal ingår en scenmästare. Hyrestiden är 8 timmar. Tid 

därutöver samma dag, debiteras med 500 kr/timme, för kommersiella 
arrangörer är timkostnaden 750 kr. 
 

• Vid offentliga föreställningar ingår en eller två evenemangsvärdar om  
4 timmar per evenemangsvärd och bokning. 

 
• Personal som behövs för bygge/rivning, föreställning och publikvärdar 

beräknas utifrån behovet för respektive arrangemang. 
 

• Bemannad garderob (en person) ingår vid offentliga arrangemang på 
Sundsvalls teater och Konsertteatern. 

 
• I teaterkvarteret debiteras repetitionsdag alternativt ledig dag i 

spelperiod med 1 000 kr/dag. Scenmästare ingår med max tre 
timmar/dag. Kostnad för bygge och teknisk repetition debiteras enligt 
offert.  

 
• I Tonhallen debiteras repetitionsdag med 10 000 kr. Scenmästare ingår 

med 8 timmar. 
 

• Scenteknik som ingår i grundhyran finns specificerad för respektive 
scen. Övrig teknik enligt offert. 

 
• Övriga kostnader: 

Flygel    3 000 kr 
Cafédukning + Scen (Konsertteatern, scen1)  2 500 kr 
Scen (Konsertteatern, scen1)    2 000 kr 

 
• Kostnaderna är angivna exklusive moms. 

 
• Personalkostnad/timme (minst 3 timmar): 

Scenmästare   500 kr/tim. 
Publikvärd   250 kr/tim. 
Hump/bärhjälp - kostnad lämnas i separat offert 
Ljus/ljudtekniker - kostnad lämnas i separat offert 

  



 
 
 

Kommersiella arrangemang, företag, föreningar och 
organisationer utanför Sundsvall, slutna sällskap 
 
Sundsvalls teater     12 000 kr 
Konsertteatern scen 1     10 000 kr 
Konsertteatern scen 2       7 000 kr 
Konsertteatern scen 3       7 000 kr 
Sveateatern        8 000 kr 
Tonhallen (torsdag-söndag)   30 000 kr 
Tonhallen (måndag-onsdag)   20 000 kr 
 
Extra föreställning samma dag           40 % 
 

  



 
 
 

Lokalt föreningsliv, studieförbund, universitet, 
vuxenutbildning och förvaltningar i Sundsvalls kommun 
 
Arrangemang för vuxna 
Sundsvalls teater   6 000 kr 
Konsertteatern scen 1   5 000 kr 
Konsertteatern scen 2   3 500 kr 
Konsertteatern scen 3   3 500 kr 
Sveateatern    4 000 kr 
Tonhallen                       15 000 kr 
 
 
Arrangemang för barn och ungdomar 
Sundsvalls teater   4 800 kr 
Konsertteatern scen 1  4 000 kr 
Konsertteatern scen 2   2 800 kr 
Konsertteatern scen 3   2 800 kr 
Sveateatern    3 200 kr 
Tonhallen                       12 000 kr 

 

För övriga bokningar som ej omfattas av ovanstående, lämnas pris genom 
offert. 


