
Prislista för Lophtet - Teknologkåren 2018 
(med reservation för eventuella fel eller ändringar) 

Hyreskategorier och prissättning.  
Teknologkåren har fastslagit ett antal rabattsatser som ges. Nedan följer vilka rabattkategorier vi har samt 
vilka rabattsatser som tillämpas.  
 
1. Teknologkåren centralt och sektionerna. 80% 
Denna kategori är för den interna verksamheten på Teknologkåren och sektionerna. Målet är att våra 
lokaler och resurser ska vara det självklara valet för våra medlemmar.  
 
2. Fria föreningar. 60% 
Fria föreningar är en erkänd del av Teknologkårens verksamhet och involverar många av våra medlemmar.  
 
3. Lunds Studentkårer/Teknologer privat 40% 
Mycket uthyrningar av denna typ skapar liv i Kårhuset och öppnar upp för bra samarbete mellan Lunds 
Studentkårer. Vi vill även att våra medlemmar privat ska kunna nyttja våra resurser och lokaler.  
 
4. Nationer/LTH/Moroten och Piskan/AF/Övriga studenter 20% 
För främjande av hela Lunds studentverksamhet. 
 
5. Företag/ Andra externa hyresgäster  
 
 
 
Prissättning 
Priser som står skrivet med (*) ges det ingen rabatt på.    



Lophtet 

Hyresgästen har tillgång till lokalen från 14:00 hyresdagen till 11:00 dagen därpå. Dagen efter överlämnas 
nyckeln till Superintendenten samtidigt som städning godkänns.  

På Lophtet kan man utan problem vistas upp till 300 personer eller 90 sittande. I hyran ingår 10 bord med 
tillhörande bänkar. Det går att sitta upp emot 12 personer per bord.  

I hyran ingår ljud- och ljusanläggning som styrs från köket. Här kan man enkelt koppla in dator eller 
telefon. Det går även att koppla in DJ-utrustning på Lophtet. För mer information kontakta 
Teknologkårens Pedell på pedell@tlth.se.  

I hyran ingår även tillgång till köket med en enkel upplaga av köksredskap. Porslin går att hyra till och 
finns i ett förråd i anslutning till köket och innehåller 120 kuvert.  

Servisen innehåller huvudrättstallrik, djup tallrik, assiett, rödvinsglas, vattenglas, kaffekoppar, snapsglas, 
huvudrättsbestick och tesked.  

Lokalen hyrs inte ut till personer under 20 år. Lokalen får inte heller användas som festlokal för högstadie- 
och gymnasieungdomar.  

Det finns inget fast alkoholtillstånd på Lophtet.  

 

Prislista  

För hyreskategori 1 gäller följande: 

● Lokalhyra (1h städkoll ingår i hyran): 1700:-* 
● Porslin: 200:-* (kross debiteras till inköpspris) 
● Trådlösa mikrofoner: 100:-*/st 
● Personallön Superintendent: 160:-*/påbörjad timme 
● Städning: 280:-*/mantimme 
● Champagneglas: 2:-*/st (krossat glas debiteras 10:-*/st) 

För övriga kategorier gäller: 

● Lokalhyra mån-tors (1h städkoll ingår i hyran): 6000:- 
● Lokalhyra fre-sön (1h städkoll ingår i hyran): 7000:- 
● Deposition (gäller ej kategori 1, 2 och Kårer): 5000:-* 
● Porslin: 200:-* (kross debiteras till inköpspris) 
● Trådlösa mikrofoner: 100:-*/st 
● Personallön Superintendent: 160:-*/påbörjad timme 
● Städning: 280:-*/mantimme 
● Champagneglas: 2:-*/st (krossat glas debiteras 10:-*/st) 
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