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KKV-B VERKSTÄDER Prislista  
 

 Lilla Grafiken   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

    

 Stora Grafiken   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

    

 Foto / Digitalen   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Bläck till storformatsskrivare 15 kr /ml 

    

 Textilen   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Screenram liten 120 kr /gång (dock max 30 dagar) 

 Screenram stor 165 kr /gång (dock max 30 dagar) 

 Härdning kall ugn 150 kr /gång 

 Härdning varm ugn 50 kr /gång 

    

 Keramiken   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Gasugn max 1000° exkl. gas 250 kr /gång 

 Gasugn högbränning exkl. 

gas 

350 kr  /gång 

 Gaskostnad 50 kr / kg (åtgång ca 1,5-2kg per 

bränning) 

 Elugn max 1000° 250 kr /gång 

 Elugn högbränning 350 kr /gång 

 Anagamaugn exkl. ved 800 kr /gång 

 Vedklyv 25 kr /timme 

    

 Målar 5:an   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

    

 Träverkstaden   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Timavgift  40 kr /timme (varje påbörjad timme 

räknas som en timme) 



  Giltig fr.o.m. 2018.11.01 

 

    

 Metallen   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Timavgift  40 kr /timme (varje påbörjad timme 

räknas som en timme) 

 Elsvets 40 kr /timme 

 Slippapper till 

bandputsmaskin 

100 kr /st 

 Blästermatta/blästertape 200kr /lpm 

 Migsvets inkl. tråd och gas 130 kr /timme 

 Gassvets inkl. gas 80 kr /timme 

    

 Smedjan   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

    

 Projektateljén   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Övernattningstillägg (inkl. 

heldagstillägg)* 

100 kr /dag 

    

 Stengården   

 Bokningsavgift* ** 80 kr /dag 

 Heldagstillägg* ** 40 kr /dag 

 Vinterbåstillägg* ** *** 80 kr /dag 

 Kärnborrmaskin 

Black&Decker med stativ 

25 kr /timme 

 Kärnborr Weka DK med 

stativ, utan borr 

60 kr /timme 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 20 

mm el. 32 mm 

9 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 42 

mm el. 52 mm 

11 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 71 

mm 

13 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 91 

mm 

15 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 111 

mm 

19 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 130 

mm 

22 kr /dm 

 Kärnborr R ½ till Weka Dk 150 

mm 

25 kr /dm 
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 Stengården forts.   

 Elmaskin Vinkelslip utan 

diamant 

60 kr /dag 

 Elmaskin Vinkelslip utan 

diamant 

20 kr /timme 

 Elborrmaskin 25 kr /timme 

 Luftborrmaskin utan tillbehör 40 kr /timme 

 Kilborr med kil och bläck 

utan borr 

70 kr /timme 

 Kilborr utan tillbehör 50 kr /timme 

 Planmaskin utan kryssmejsel 25 kr /timme 

 Kryssmejslar till planmaskin 20 kr /timme 

 Plurmejslar tre stycken 100 kr /gång 

 Plurmaskin med mejsel och 

plura 

45 kr /timme 

 Handvattensåg utan klinga 25 kr /timme 

 Diamantklinga till 

handvattensåg 

50 kr /timme 

 Diamantslipduk till vattenslip 50 kr /timme 

 Sandbläster exkl. sand 50 kr /timme 

 Stensågning 500 kr /kvm 

 Lastpall 165 kr /st 

 Enstaka stenverktyg (ej borr 

eller diamantverktyg) 

20 kr /dag 

 Mejselhammare Atlas 

Copco RRD57 med mejslar 

35 kr /timme 

 Truck egen körning 100 kr /timme  

 Vaktmästarhjälp vid 

truckkörning lilla trucken 

275 kr /timme 

 Vaktmästarhjälp vid 

truckkörning stora trucken 

325 kr /timme 

 Arbetshjälp av vaktmästare 250 kr /timme 

 Högtryckstvätt 35 kr /timme 

 Motorsåg 100 kr /dag 

 Partikelfilter 90 kr /st 

 Förfilter 8 kr /st 

 Rundslippapper små 7 kr /st 

 Rundslippapper stora 10 kr /st 

 Stenköp  --- kr /st (tala med vaktmästare för aktuellt 

pris) 

 Stenbakar granit 350 kr /kvm 
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 Kontorsservice   

 Kopiering A4 4 kr st 

 Kopiering A3 6 kr st 

 Utskrift svartvit A4 2 kr st 

 Utskrift färg A4 5 kr st 

 Inplastning av dokument 17 kr st 

 Telefon Sverige 5 kr st 

 Telefon utrikes 10 kr st 

 Tvätt 25 kr stst 

 KKV-B Medlemsnyckel 200 kr i deposition, återfås vid utträde och 

återlämnande. 

 Nyckel Stengården 500 kr i deposition, återfås vid 

återlämnande. 

 Nyckel Metallen 1000 kr i deposition, återfås vid 

återlämnande. 

 Nyckel Träverkstaden 1000 kr i deposition, återfås vid 

återlämnande. 

 Faktureringsavgift 30 kr  

 1:a påminnelseavgift 40 kr  

 2:a påminnelseavgift 50 kr  

    

 Assistentavgift (oavsett verkstad, 

oavsett antal timmar)* 
80 kr /dag 

    

 Stensalen (medlemspriser)   

 1 dag 500 kr  

 1 vecka (7 dagar) 2 000kr  

 2 veckor (14 dagar) 3 500kr  

 3 veckor (21 dagar) 4 500kr  

 4 veckor (28 dagar) 5 200kr  

    

 Lilla Galleriet (medlemspriser)   

 1 dag 200 kr  

 1 vecka (7 dagar) 750 kr  

 2 veckor (14 dagar) 1 350kr  

 3 veckor (21 dagar) 1 750kr  

 4 veckor (28 dagar) 2 000kr  

    

 Café Olivia (kan ev. hyras efter 

överenskommelse med KKV-B och 

Inköpsföreningen) 

  

 1 dag 350 kr   
* Vid bokningar under högsäsong som är längre än 7 dagar erhålles 25% rabatt på hela 

bokningen. Vid bokning under lågsäsong erhålles 35% rabatt på hela bokningen fr.o.m. första 

dagen. 

** Du med studentmedlemskap får 50% rabatt på detta pris, rabatten dras av vid fakturering. 

** Vinterbåstillägget utgår alltid när du arbetar i vinterbåset. Totalkostnad för vinterbåset blir 

då alltid 160 kr per dag (bokningsavgift + vinterbåstillägg) 
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RABATTSYSTEM 
 

RABATT VERKSTAD HÖGSÄSONG 25% 

Gäller 1 maj – 30 september. 

Rabatt under högsäsong ligger på 25% och gäller hela bokningen om du 

bokar 7 sammanhängande dagar eller mer.  

 

RABATT VERKSTAD LÅGSÄSONG 35% 

Gäller 1 oktober – 30 april. 

Rabatt under lågsäsong ligger på 35% och gäller hela bokningen från och 

med första bokade dagen.  

 

RABATT ÖVERNATTNINGSRUM 10% 

Gäller året runt. 

Rabatt för övernattningsrum ligger på 10% och gäller hela bokningen om du 

bokar 7 sammanhängande dagar eller mer.  


