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Storbrunn ska vara en mötesplats full av verksamhet där det egna skapandet
och kreativiteten ges utrymme. Allt under samma tak – bibliotek, biograf,
ungdomsgård, konstrum, rum för skapande och möten. En plats där alla, från
de minsta barnen till ungdomar och äldre, var för sig eller tillsammans fyller
huset med idéer och aktiviteter.
I den här foldern finns praktisk information om möjligheterna i huset. Du kan
också kontakta oss på storbrunn@osthammar.se om du har frågor.
Välkommen med din idé!

Utrymmen som går att hyra
Biografsalongen
• 98 fasta sittplatser. Totalt får max 150
personer vistas i biosalongen samtidigt.
• Scenytan ca. 5x8 meter, (utan mobila
platser).
• Takhöjd: 6 meter.
• Teknik: Mixerbord finns, samt enklare ljud
och ljus.
Ateljén
• 16 platser runt ett konferensbord.
• Bord och stolar går inte att fälla ihop.
• Konferensutrustning: bildskärm,
whiteboardtavla.
• Tillgång till diskho.
• Ligger på andra våningen, hiss finns.
Se ”Tillgänglighet” för mer info.

Kök
• Tillredningskök för enklare förtäring.
• I anslutning till köket finns 12 platser
utspridda.
(8 stolar vid cafébord, 4 barstolar).
Loger
Nej, men alternativa lösningar finns.

Totalt får max 300 personer
vistas i lokalerna samtidigt.

Hyror och bokningsbar service 2022
Service
Tekniker eller teknisk hjälp behovprövas och kostnad för teknik och tekniker kan tillkomma.
Hyra av kök 100kr/tillfälle (grupp 1 och 2), 300kr/tillfälle (grupp 3).
Städning:
Måndag-torsdag: hyresgästen grovstädar undan skräp samt ställer tillbaka ev flyttade möbler.
Fredag-söndag: hyresgästen ansvarar för städning samt för att återställa lokalerna.
Alla dagar ansvara hyresgäst för att sopor slängs i avsedda sopkärl utomhus.
Alla förfrågningar om bokningar går via storbrunn@osthammar.se eller 0173-860 00.
Vi förbehåller oss rätten att neka bokningar.

Marknadsföring

Tillgänglighet

Ditt evenemang marknadsförs:
• I Storbrunns kanaler för sociala medier.
• I den digitala evenemangskalendern på
storbrunn.se och roslagen.se.
• På Facebooksidan Uppleva och göra i
Östhammars kommun.

Lyftet Storbrunn

Kulturevenemang och andra offentliga
evenemang av icke-kommersiella aktörer får
möjlighet att kostnadsfritt marknadsföra sig
via Storbrunns kanaler. Förutsättningen för
detta är att text- och bildmaterial kommer
förvaltningen tillhanda i god tid. Vi förbehåller
oss rätten att redigera textmaterialet.

Följ oss på Instagram @storbrunn

• Till den övre våningen finns en mindre hiss,
100x140 cm.
• Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns,
samt ramp vid huvudentrén.
• Hörslinga i biosalongen.
• Skyltning med pictogrambilder och
blindskrift.
• Två handikappanpassade toaletter.
• Rullstolsplats finns i biosalongen framför
gradängen. Gradängen går att anpassa för
att frigöra fler rullstolsplatser.

Sökbart stöd för offentlig verksamhet i
Storbrunn.
Läs mer på storbrunn.se

www.storbrunn.se
Tryckt januari 2018. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

