
HYRESTAXOR FÖR MEDLEMMAR 2018

REGLER FÖR BOKNING AV VERKSTÄDER   Medlemmar bokar verkstadstider via hemsidan   
       samt skriver in sig i besöksblocket på pulpeten   
       i verkstan. Även vid korttidsbesök, som 
       hämtning mm.

SAMTLIGA VERKSTADSYTOR (förbokas)   Per timme: 20 kr
       Per dag (8 timmar): 120 kr
       Per månad (obegränsat antal timmar  
       under 30 dagar): 900 kr

PROJEKTARBETE  (hela textilsalen)  Tidsbegränsat, förbokas 1800 kr/per månad
   (halva textilsalen)  Tidsbegränsat, förbokas 900 kr/månad

BRÄNNINGAR      Glasugn (max 1000°c), 300 kr
       Stora stengodsugnarna (max 1300°c) 400 kr/st
       Samtliga ugnar: 700 kr vid externt arbete

INLYSNING AV SCREENRAMAR    15 kr/ram (i priset ingår ramhyra)

DATAUTSKRIFTER (förbokning krävs)   Kontorsskrivare Brother, A3/A4, (bläckstråle)
       Även kopiator o scanner.  
       A4: 2 kr/ark  A3: 3 kr/ ark

EPSON-skrivaren 
(”körkort” krävs, samt eget papper)    300 kr/ kvm (täckande bilder)
       200 kr/kvm (linjetryck)

INTRÄDESAVGIFT KKV     500 kronor

MEDLEMSAVGIFT (årlig, även inträdesåret)   400 kronor 
       (200 kr medlemsavg, 200 kr serviceavg)
KURSAVGIFTER     
Kursavgifter ska inkluderas i kursens avgift av kursledaren och sedan betalas in till KKV av denne.
20 kr/kurstimme per medlem, 30kr/timme per icke-medlem som deltar i kursen. För mer info om att hålla 
kurser, se dokumentet ”Riktlinjer för kurser på KKV Västerås”.

HYRA FÖR GALLERIET
KKVs galleri är tillgängligt för våra medlemmars verk. Medlemmar som vill ställa ut i galleriet bokar detta hos 
styrelsen. Kostnad för annonsering ansvarar utställaren själv för, kostnad för hyra av galleriet enligt nedan.
Hyra för medlemmar vid Öppna Ateljéer: 1000 kr (en helg)
Hyra vid separatutställningar samt övr. försäljning t.ex. julmarknaden: 15% av försäljningen till KKV

Städa och plocka undan efter dig varje dag! Ta ut soporna! 
Containrar finns vid gaveln på byggnaden på andra sidan Regattagatan (riktning mot Mälaren).
Icke medlemmar är oförsäkrade. Studieförbund har egna försäkringar.

OBS! DU SKA ALDRIG BETALA IN TILL KKV UTAN ATT HA FÅTT EN FAKTURA. 
DEBITERINGSUNDERLAG SKA LÄMNAS IN VARJE MÅNAD OCH FÖRST DÅ DETTA 
GJORTS SKRIVS EN FAKTURA SOM DU SEDAN BETALAR.


