Nytt boknings- och avgiftssystem
Styrelsen tillsatte i sommar en arbetsgrupp för att utreda och ta fram förslag
kring boknings- och avgiftssystemet. Prisgruppen har strävat efter att det nya
avgiftssystemet ska motsvara den tidigare prisnivån eller lägre. En viktig
utgångspunkt i diskussionerna har också varit att förenkla administrationen för
såväl medlemmar som kansli.
Det kan verka komplicerat med ett nytt system, men för dig som medlem
innebär det i stort sett inga förändringar mot för tidigare rent praktiskt.
Styrelsen har nu beslutat att anta prisgruppens förslag och införa ett nytt
system. Det nya boknings- och avgiftssystemet gäller från och med 1
november 2018.
Läs igenom informationen, förklarande kommentarer samt prisexempel finns i
slutet.
AVGIFTSSYSTEM FÖR VERKSTÄDER
Bokningsavgift
När du bokar debiteras en bokningsavgift på 80 kr per bokad dag.
I denna summa ingår halvdagsarbete (4 timmar) oavsett verkstad och
oavsett om det är för hand eller med el/luft verktyg.
Bokningsavgiften gäller alla verkstäder och arbetsplatser.
Bokningsavgiften betalas oavsett om du är där och arbetar eller ej under de
bokade dagarna.
Avbokning sker via kansliet senast 7 dagar innan bokat datum, om detta ej
sker debiteras full bokningsavgift.
Bokningsavgiften behöver ej rapporteras på tidslista, detta sköter kansliet via
bokningssystemet.
Bokningstillägg
Jobbar du heldag (mer än 4 timmar) tillkommer ett heldagstillägg på 40 kr.
Den totala dagskostnaden för att arbeta i en verkstad blir då 120 kr.
Gäller alla verkstäder/arbetsplatser förutom projektateljén inkl. övernattning
och vinterbåset.
För projektateljén inkl. övernattning tillkommer övernattningstillägg på 100 kr
(inkl. heldagstillägg). Den totala kostnaden för projektateljén inkl.
övernattning blir då 180 kr per dygn.

För vinterbåset tillkommer vinterbåstillägg på 80 kr. Den totala kostnaden för
att använda vinterbåset blir då 160 kr per dag.
Heldagstillägg, övernattningstillägg och vinterbåstillägg rapporteras på listan
för bokningstillägg för resp. verkstad. Listorna hittar du som vanligt i
entréhallen och sätts in i pärmen som vanligt.
Rabatt
Bokar du 7 sammanhängande dagar eller mer erhåller du en rabatt på 25%
på hela bokningen inkl. ev. heldagstillägg.
Rabatten gäller bokningsavgift samt ev. heldagstillägg, vinterbåstillägg och
övernattningstillägg.
Rabatten gäller inte kostnader utöver detta så som bläck, keramikugnar,
stenverktyg osv.
Till vintern 2018/2019 vill vi också prova att ha specialrabatt på 35% under
lågsäsong. Så under högsäsong 1 maj – 30 september ligger rabatten på 25%
och under lågsäsong 1 oktober – 30 april ligger rabatten på 35%.
Rabatt behöver ej rapporteras på listan för bokningstillägg, detta sköter
kansliet via bokningssystemet.
Gruppbokning
Om fler än en medlem vill boka och arbeta i en verkstad/arbetsplats erlägger
samtliga standardtaxan dvs. varje person betalar bokningsavgift + eventuellt
heldagstillägg. För att boka in fler än en person i en verkstad/arbetsplats
kontakta kansliet.
Om en medlem vill ta med en ickemedlem för att arbeta i en
verkstad/arbetsplats erlägger ickemedlemmen dubbel standardtaxa dvs.
bokningsavgift 160 kr samt eventuellt heldagstillägg 80 kr. Detta bokas in via
kansliet.
Särskild taxa gäller vid kurser.
Prislista verkstäder
Lilla grafiken
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Stora grafiken
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Foto / Digitalen
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Textilen
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Keramiken
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Målar 5:an
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Träverkstaden
Bokningsavgift
Heldagstillägg
Timavgift

80 kr
40 kr
40 kr

Metallen
Bokningsavgift
Heldagstillägg
Timavgift

80 kr
40 kr
40 kr

Smedjan
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr

Projektateljén
Bokningsavgift
Heldagstillägg
Övernattningstillägg
inkl. heldagstillägg
Stengården
Bokningsavgift
Heldagstillägg

80 kr
40 kr
100 kr

80 kr
40 kr

Vinterbåstillägg

80 kr

AVGIFTSSYSTEM FÖR ÖVERNATTNINGSRUM
Bokningsavgift
Bokningsavgiften för övernattningsrum är 90 kr per natt.
Rabatt
Bokar du 7 sammanhängande dagar eller mer erhåller du en rabatt på 10%
på hela bokningen. Rabatten på 10% gäller både vid högsäsong och
lågsäsong.
Rabatt behöver ej rapporteras på listan för bokningstillägg, detta sköter
kansliet via bokningssystemet.
Gruppbokning
Om fler än en medlem vill sova i ett övernattningsrum erlägger samtliga
standardtaxan dvs. varje person betalar 90 kr per natt.
Om en medlem vill ta med en ickemedlem erlägger ickemedlemmen dubbel
standardtaxa dvs. 180 kr per natt.
Om en ickemedlem vill boka övernattningsrum kan hen göra detta i mån av
plats och erlägger då dubbel standardtaxa dvs. 180 kr per natt.

Prislista övernattningsrum
Bengt 12
Bokningsavgift

90 kr

Bengt 14
Bokningsavgift

90 kr

Cindy 15
Bokningsavgift

90 kr

Cindy 16
Bokningsavgift

90 kr

Astoria 17
Bokningsavgift

90 kr

Astoria 18
Bokningsavgift

90 kr

Björn 19
Bokningsavgift

90 kr

Björn 20
Bokningsavgift

90 kr

Sven 21
Bokningsavgift

90 kr

Sven 22
Bokningsavgift

90 kr

Hilton
Bokningsavgift

90 kr

Kommentarer till det nya avgiftssystemet
Prisgruppen har strävat efter att det nya avgiftssystemet ska motsvara den
tidigare prisnivån eller lägre.
Det nya avgiftssystemet innebär rent generellt kostnadssänkningar för
medlemmarna. Heldagspriset går från 160 kr till 120 kr.
Utöver det så är rabattsystemet generösare än de tidigare rabatterade
vecko- och månadspriserna. Rabattsystemet gör att du får rabatt för samtliga
dagar då bokningen gäller 7 sammanhängande dagar eller mer. Mot för
tidigare då du fick betala veckopris plus dagspris för dagar utöver den
veckan (om du t.ex. bokade 8 dagar fick man betala 750 kr för en vecka +
160 kr för den åttonde heldagen).
Rabattsystemet gäller även övernattningsrum, där det tidigare bara fanns
månadspris. Nu får man alltså 10% rabatt på övernattningsrum från det att
bokningen är 7 sammanhängande dagar eller mer.
En viktig detalj i detta system är att du måste boka dina dagar via hemsidan
eller kansliet. Detta även om du tar en paus i arbetet några dagar men
fortsätter förvara dina saker på arbetsplatsen för att sedan komma tillbaka
och fortsätta arbeta. Detta har tidigare varit ett problem främst på
stengården där stenar lämnats kvar på, vid tillfället, obokade arbetsplatser
och därmed förhindrat att någon annan kan använda arbetsplatsen då den
blivit bokad.
En annan förändring är att tidslistorna försvinner och ersätts av listor för
bokningstillägg. Principen är dock densamma, man fyller i de tillägg som man
utnyttjat under tiden för sin bokning det vill säga t.ex. heldagstillägg,
vinterbåstillägg, hyra av verktyg, ugnar osv.
Det kan verka komplicerat med ett nytt system, men för dig som medlem
innebär det i stort sett inga förändringar mot för tidigare rent praktiskt. Du
bokar arbetsplats på hemsidan eller via kansliet som tidigare och fyller i på
tilläggslistan (f.d. tidslistan) som tidigare. För att sammanfatta det kort så
innebär det för dig som medlem mindre saker att fylla i och hålla koll på samt
lägre kostnader i allmänhet.

Prisexempel för verkstäder:
En halvdag
Tidigare pris
Halvdagspris
80 kr

Nytt pris
Bokningsavgift
80 kr

En heldag
Tidigare pris
Heldagspris
160 kr

Nytt pris
Bokningsavgift + heldagstillägg
120 kr

En vecka dvs. 7 heldagar
Tidigare pris
Nytt pris
Veckopris
120 kr -25% rabatt
750 kr
630 kr

Nytt pris lågsäsong
120 kr -35% rabatt
546 kr

En vecka dvs. 7 halvdagar
Tidigare pris
Nytt pris
Veckopris halvdagar 80 kr -25% rabatt
400 kr
420 kr

Nytt pris lågsäsong
80 kr -35% rabatt
364 kr

8 halvdagar
Tidigare pris
Nytt pris
Veckopris + 1 halvdag 80 kr -25% rabatt
480 kr
480 kr

Nytt pris lågsäsong
80 kr -35% rabatt
416 kr

8 heldagar
Tidigare pris
Veckopris + 1 dag
910 kr

Nytt pris lågsäsong
120 kr -35% rabatt
624 kr

Nytt pris
120 kr -25% rabatt
720 kr

En månad dvs. 4 veckor totalt 28 heldagar
Tidigare pris
Nytt pris
Månadspris
120 kr -25% rabatt
2 500 kr
2 520 kr

Nytt pris lågsäsong
120 kr -35% rabatt
2 184 kr

