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Teknisk beskrivning och information 

Strandpaviljongen  
(ritning och dukningsförslag finns att få på förfrågan) 

Uppvärmning  Vinterbonad med luftvärmepump 

Lokalen  Sal i form av rotunda ca 100m2 (trägolv) 

 Scen ca 30 m2, upphöjd 2 trappsteg 

Kapacitet  Max 80 personer sittande inomhus, terrass under tak runt framsidan 
rotundan. 

 (Max antal personer tillåtna i lokalen: 150 st) 

Möbler  10 bord med fällbara ben 180x80cm för ca 6 personer med 
tillhörande 80 fällstolar med stålram och sits i konstläder 

 5 bord 120x80cm för 4–5 personer. (Kan användas på terrassen under 
tak) 

Utrustning  Klädhängning på ställningarna för stolar och bord. Galgar finns. 

 Draperi för avskärmning mellan scen och sal 

 Städskåp med dammsugare, sopborstar (övrig städutrustning i 
Servicehuset) 

 2 st fullstora kylskåp 

 Sopsäckshållare  

Ljudanläggning  Ljudanläggning med förstärkare och 2 fasta högtalare.  

 Trådbundna mikrofoner.  

 Mixer med aux ingång 3,5 mm stereotype samt XLR och teleingångar 

 Anläggningen kräver medhavd anslutning för musiköverföring 

El och belysning  2 uttag för 3-fas 380 V, samt större antal uttag för 1-fas 220-240 V 
inomhus och utomhus. 

 Dimbar belysning på scenen samt i rotundan 

Övrigt  Fasadflaggor med fästen vid entrén 

 

Servicehus med pentry och toaletter 

Uppvärmning  Vinterbonad och uppvärmt året om.  

 Varmt och kallt vatten m. anslutning till kommunalt VA-nät. 

Faciliteter  3 st toaletter. (Varav en HC-anpassad där även skötbord finns.) 

 Pentry med diskbänk. 

 Förrådsdel innanför pentryt med städutrustning och utslagsvask.  

Utrustning  Kaffebryggare modell större (CoffeeQueen) med 2 kannor och 
varmhållning 

 Vattenkokare 

 2 st pumptermosar finns  
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Båthuset  
(ritning och dukningsförslag finns att få på förfrågan) 

Uppvärmning  Oisolerad, ingen uppvärmning 

Lokalen  Sal i båthuset, trägolv i svag lutning mot portarna. Två rälsar är 
nedlagda i golvet för båttrallor vilket påverkar användandet av stolar. 

 Pentrydel ca 75 m2 i vågrätt plan, upphöjd med ca 3 trappsteg. 

Kapacitet  Max 140 personer sittande inomhus, 120 personer optimalt. 

 (Max antal personer tillåtna i lokalen: 150st) 

Möbler  12 bord m skivor 300x80 cm för 8–10 personer. (10 extra bord finns i 
lilla båthuset) 

 24 bänkar á 300 cm på lösa bockar. (20 extra bänkar finns i lilla 
båthuset) 

 2 serveringsbord i rostfritt på hjul. 

Utrustning 
pentryt i Båthuset 

 Diskbänk med kallt vatten och avlopp anslutet till kommunalt VA 

 2 fullstora kylskåp  

 1 fullstort frysskåp 

 2 värmeplattor 

 1 kaffebryggare av standardmodell för filterkaffe 

 1 vattenkokare 

 1 mindre mikrovågsugn  

 Dammsugare och sopborstar (övrig städutrustning i Servicehuset) 

 Sopsäckshållare 

Övrig utrustning  Avskärmning i lakansväv mellan pentrydel och sal 

 Fasadflaggfästen med flaggor vid båda entréerna. 

 Ställning för att hänga ytterkläder 

El och belysning  4 uttag för 3-fas 380 V, samt större antal uttag för 1-fas 220-240 V 
max 25 A 

 1 spisuttag till kaffebryggaren CoffeeQueen som kan flyttas ner från 
Servicehusets pentry. 

 Fasta, dimbara lampor i pentrydelen samt i båthusets nedre del 

 

Området  
(karta över området finns att få på förfrågan) 

Skyltar  Skyltar ” Hyrt för privat fest” finns  

Möbler för utebruk  Total 22 bord (300x80 cm) (12 i stora 
båthuset, 10 i lilla båthuset) 

 Totalt 44 bänkar (300 cm) (24 i stora 
båthuset, 20 i lilla båthuset) 

 2 större runda trädgårdsbord med fasta 
säten. 

 4 utesoffor 

Övrigt  Flaggstång med svensk flagga 

 Uppställningsplats för enstaka husbil 
eller husvagn. 

 Ljusslingor med glödlampor finns på 
området 
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Vanliga frågor 

Porslin, glas och bestick Cateringföretag eller uthyrare 

Uppläggningsfat, kannor, serveringsutrustning Cateringföretag eller uthyrare 

Catering Exempelvis: Mat vid Siljan, Rältagården, Vinges 
Mora, Eva-Lotts kök, Krickans catering Rättvik 

Färdiglagad mat Hemköp och Coop 

Elkablar/förlängningskablar Egna behöver medtas då byns inte lånas ut 

Hyra Laknäs Bystuga Kontakta Holger Asplund 0247-504 77 eller  
0705 76 93 54 

Transporter Taxi Dalarna 0775 50 50 50.  
Förbeställning! 

Veteranbil Classic Car Rättvik 0248-109 04 
office@classiccarweek.com 

Hästskjuts Lars Gatu 0707 44 36 30 
Johan Lundqvist 
Maria Ersdotter 

Kyrkbåtsrodd eller brudrodd Nygrannens roddarklubb (NRK) kontaktas 
 

Fotografering Emma Erkers  
www.erkersfoto.se 

Filmduk Finns för upphängning i Strandpaviljong eller 
Båthus 

Projektor Ordnas på egen hand av hyresgästen 

Boende Camping maj-sep:  
Tällbergs Camping  
tel. 0702 25 98 75, 0247-513 10 
Hotell i Tällberg, Leksand och Rättvik 

 

 

http://www.erkersfoto.se/

