FESTLOKALER OCH FÖRENINGSHUS 2017
Uppdaterad av Lovisa turistbyrå 2017
Rätt till förändringar förbehålles!
LOVISA
ALMSKA GÅRDEN
Lokalerna i Almska Gården hyrs ut för evenemang huvudsakligen utanför öppettiderna. Lokalernas uttryck
och användningsmöjligheter varierar enligt utställningar. I husets nedre våning finns ett litet kök som under
hyrestiden får användas av evenemangsarrangörerna. Därtill finns det stolar i huset för cirka 60 personer. På
övre våningen får antalet personer inte överstiga 50.
Priset på ett engångsevenemang är 50 euro / 7 timmar.
Förfrågningar och ytterligare information:
kulturinstruktör Sini Näppä, tfn 040 646 9270,
sini.nappa@loviisa.fi
Fyll i ansökningsblanketten om uthyrning av lokaler och returnera den per e-post.
Du kan vid behov hämta och returnera blanketten på Lovisa stads kundservicekontor Lovinfo,
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
(öppet måndag–fredag klockan 10–16)
www.lovisa.fi
ALUDDENS STUGA
Haruddsvägen 9, 07940 Lovisa (Märlax)
För 25 personer, hyra enligt överenskommelse.
Röd “mormorsstuga” vid havet vid Lovisaviken. Strandbastu och terass. Man kan ordna bastukvällar,
utbildningar och mindre fester
tfn 044 505 6607,
aluddenvuokraus@gmail.com,
www.lovisafbk.fi
DEGERBY GILLE
Smedsgränd 4, 07900 Lovisa
Beställningsrestaurang i Lovisa gamla stad. Passar för bröllop, möten, privata fester. Förfrågningar och
beställningar tfn +358 40 578 8811,
info@degerbygille.fi,
www.degerbygille.fi
HOTEL DEGERBY
Brandensteinsgatan 17, 07900 Lovisa
I hotellet finns 64 sovplatser
I samband med hotellet finns också:
- Bar Café, där det finns 40 platser
- beställningsrestaurang där det finns 80 platser
- Mötesrummen Kompassen och Rodret, hyra vanligtvis 8-15 pers/100€ och 15-45 pers/200€. Priset
anpassas till gruppens behov, alltså går det att diskuteras.
I hotellet finns också möjlighet till att använda bastu. Allmänna bastuturer är må-sö. Kvinnor kl. 18-19 män
kl.19-20. Bastu 10€/pers (innehåller handduk). Beställningsbastu 50€/h och 80€/2h
Beställningsbastu+umgängesutrymme+badrockar minst 2h 150€ max 5 pers, extrapersoner 20€
Man kan också reservera Keskus-Centralen och där ryms det grupper på 10-100 pers.
Hyra utan servering 250€
Hotell Degerby
tfn. 019 505 61
www.degerby.com
reception@degerby.com
www.keskus-centralen.fi

LOVISA KAPELLET
I kapellets sal kan du fira ditt ivs fest! EN fin helhet som passar för både familje och företags fester, där hela
gruppen kan spendera en kväll i samma utrymme. Olika fester, möten och seminarier går att ordna i olika
former i endera den stora salen eller den lilla blå salen. Beroende på dukningen så ryms det som mest 90
personer och i det blå rummet ryms det 30 personer.
Kapellparken, Drottninggatan 19, 07900 Lovisa
info@teehelmi.fi
tfn +358 19 581 437
www.facebook.com/loviisankappeli
KOMPANJONSKAPSHUSET HÖRNAN I LOVISA
Sibeliusgatan 3, 07900 Lovisa
Tfn. 044 739 6301 (mån.-fre. k. 10-14)
Mötesutrymmen för ca 20-50 personer.
Mötes- och förvaringsutrymme, med avseende främst för föreningar, grupper och för befolkningens
gemensamma aktiviteter.
info@kumppanuustalokulma.fi,
https://www.facebook.com/kumppanuustalokulma/?fref=ts
www.kumppanuustalokulma.fi
KÖPBACKAS FD. SMÅSKOLA
Varvsvägen 2, 07900 Lovisa, i Köpbacka
I den gamla lilla skolan kan man hålla möten eller ha fest, festutrymmet är för ca 40-50 personer. Tallrikar,
champagne glas och bestick för ca 60 personer.
Köpbacka Byaförening – Köpbackan Kyläyhdistys.
Bokningar: Kari Tenhunen tfn. 0400 558 473
kopbacka.byaforening@sulo.fi
www.kopbacka.fi
SKEPPSBRON
Danspaviljongen
Uthyres för utomhusevenemang på Skeppsbron.
Gästbåthamnens byggnad
Litet kök och bastu utrymmen. Uthyres utanför säsongen för båtfarande för små grupper. Bokningar och
förfrågningar: tfn: 0440 555 883
LOVISA FINSKA OCH SVENSKA FÖRSAMLINGENS FEST OCH TRÄFFUTRYMMEN
Församlingsgården
Drottningatan 22, 07900 Lovisa
Stor sal 100 pers.
Tikva i nedrevåningen för ca 40 personer.
Församlingshemmet
Östra tullgatan 6, 07900 Lovisa
Stor sal i övre våning för ca 80 personer, liten sal i nedre våningen för ca 30 personer
tfn: 044 722 9200
loviisan.suomalainenseurakunta@evl.fi
www.loviisanseurakunta.fi
lovisa.svenska@evl.fi
www.lovisasvenskaforsamling.fi
FOLKETS HUS
Pernågatan 4, 07900 Lovisa
Mat- och kaffeservis, termos, vin- & skumppaglas, spis, diskmaskin, kylskåp.
För ca 100 personer. Avgift för ett dygn 150 €, bokningsavgift 50€. Halvdag (9-17/17-22) 70 €,
bokningsavgift 50€. Halvdag föreningar 50 €, korta möten 20 €.

För bokningar: 040 861 0970
loviisandemarit.wordpress.com
Disponent Henry Tikander puh. 050 410 8468.
BRANDKÅRSHUSET
Östra Tullgatan 17, 07900 Lovisa
Ca 80 sittplatser
Utrustning: kärl, kylskåp, spis, diskmaskin osv.
Bokningar tel. 050 341 5022
www.lovisafbk.fi
SERVICE HUS ESPLANAD
Drottningatan 7, 07910 Lovisa
Uthyres för fest och utbildningstillfällen. Kabinett för 20 personer, festsal för 80 personer. Bokningar till
kanslist Irma Eklund tfn. puh. 019 517 1511, www.esplanadloviisa.fi
Kaffeservering går att ordna från Esplanads kök. Husmanskost, bakelser, betjäning på beställning,
tfn. 019 517 1523
SAKURAS KÄLLARE, MÖTESUTRYMMEN
Brandensteinsgatan 11, till utrymmen kommer man inifrån eller utifrån (egen dörr från torgets sida). Ryms ca
25 personer och i mindre rummet ca 6 personer. Det är möjligt att beställa servering från Restaurang &
Catering Sakura. I de möblerade utrymmena finns en projektor, tavel-tv med hdmi.
Priser: dagtid 3h (morgon eller eftermiddag) 68,20
Priser:
Dagtid 3 h (morgon eller eftermiddag) 68,20 € ( utan ALV 55 €)
Hela dagen kl. 9–17 111,60 € (utan ALV 90 €)
kl. 18–23 136,40 € (ALV 110 €)
kl. 18–02 204,60 € (utan ALV 165 €)
Bokningar sköter:
Restaurant & Catering Sakura
040 838 2717 /Yuki Tazaki,
sakura.catering@gmail.com,
www.sakuracatering.com
TAMMINIEMI- EKUDDEN
28 sovplatser
Kaptensvägen 1 07920 Lovisa
Det finns också husbils/-vagnsplatser och mötesutrymme som man kan hyra.
Det går inte att tälta på området.
2 personers rum 77–89€ /vrk
3 personers rum 129€/vrk
4 personers rum 155€/vrk
Camping priser:
Husvagn eller husbils plats från 17€/dygn
Person 6€/dygn
el 6€/ dygn
tamminiemi@tamminiemi.net
tfn. 050 412 1317
www.tamminiemi.net
TERMI- BASTU
Bastu och mötesutrymmen för 25 personer. Mötesutrymmen uthyres separat eller med bastun och
simbassängen. Chiewitzgatan 1, 07900 Lovisa.
Bokningar: Kai Nilsson tfn. 040 843 9025,
http://loviisanasuntopalvelu.fi/

THAI TIP FOODS
Drottninggatan 18, andra våningen, 07900 Lovisa
Mötesutrymme med thai-mat för ca 30 personer.
Tfn 040 415 2866
tantip@sulo.fi
http://thaitip.net/
ULRIKAHEMMET
Kuhlefeltsgatan 35, 07940 Lovisa
Restaurangen betjänar grupper enligt beställning. I utrymmen ryms ca 60 personer. B & B övernattning, i
huvudbyggnaden 24 bäddplatser året runt.
Tfn 040 183 7855
ulrikakoti@rantakartano.fi
www.ulrikanhovi.fi
ÖSTERSTJERNAN –båten och hallen
På skeppsbron
I båten ryms 25 personer. Beställningseglatser. I hallen ryms 120 personer sittande i bord, max. 200
personer stående. Ej ordentligt kök, men liten spis, 2 kylskåp, diskho. För möten finns vitduk och projektor.
Dator bör tas med själv. Kaffe servering går att ordna.
Tfn 040 591 9631, 0400 120 929
info@osterstjernan.fi
www.osterstjernan.fi
HELSINGFORS-BORGÅ-PELLINGE-KABBÖLE-LOVISA
m/s J.L. Runeberg -båt
150 personer, pris enligt överenskommelse
Med den traditionella kryssningsbåten m/s J.L. Runeberg kan man ordna privat tillställningar under de dagar
turtrafiken inte kör. Plats för 150 personer ryms att äta. A-rättigheter. Möjlighet att ordna företags- och
familjefester, möteskryssningar och skärgårdsutflykter.
Förfrågningar och bokningar tfn. 019 524 3331
runeberg@msjlruneberg.fi
www.msjlruneberg.fi

UTANFÖR STADEN
LÖVÖ
Ett naturresemål i Lovisas yttreskärgård. Den närmaste gatuadressen: Skärgårdsvägen 2267, 07900 Lovisa.
Avstånd från Lovisa centrum ca. 23km, därifrån ännu en kort bit med båt (ingår i priset). På Lövö finns det
2st lägenheter (3 rum + kök) i en parhus fastighet. I en lägenhet finns det 6 sovplatser och sammanlagt 12
sovplatser i hela fastigheten. Resemålet liggen vid havsstranden och det finns utsikt över öppet hav och
fartygs farleden. Platse lämpar sig för personer som är intresserade av t.ex. natur, hav, fotografering eller
fågelskådare. Tilläggskostnader för t.ex. sängkläder och bastu. Priser och villkor tillgängliga per epost. Tfn
044-977 5734 / Luontosaari Lehtinen luontosaarilehtinen@gmail.com Facebook: Luontosaari Lehtinen

LILJENDAL

BYGDEGÅRDEN
Påvalsbyvägen 679, 07870 Skinnarby
Det finns bordsplatser för 150 pers, max. 230 pers.Festsal, serveringssal, kök. Bordsukar, bra kök,
videoprojektor och högtalare. Biljard och pingisbord, spel, TV, Dvd spelare, lite konditionssal. På gåren finns
en lekplats för barn. Hela husets hyrning 200€, bara serveringssalen 50€.

Bygdegården tfn 044 762 4040
uf.bygdegarden@gmail.com
EMBOM GÅRD
Embomvägen 164, 07880 Liljendal
B&B-övernattning för ca 6 pers. grupper(extra madrasser för max. 10 pers.), mötesutrymmen, måltider,
strandbastu. Fråga efter offert!
Tfn 0400 602 089
sarvanto@live.fi
http://www.doit-int.fi/page15.html
LILJENDALGÅRDEN och BAGARSTUGAN
Herrgårdsvägen 16, 07880 Liljendal
Festsalen rymmer knappt 500 personer stående eller 300 seminariedeltagare. För matfest ryms ca 200
personer. Det finns kärl för 200 personer. Bufféutrymmet rymmer cirka 50 personer och har en egen
projektorduk.Utrustning: spis, kärl, kylskåp, diskmaskin, ljus för scen, videotykki och duk, stolar och bord.
Tfn. 040 7217729
Prisuppgifter hittas på hemsidan:
www.luf.fi
Bagarstugan
Herrgårdsvägen 18, 07880 Liljendal (Lovisa)
Plats för ca 50 personer, möjlighet att ordna mindre fester eller möten. Utomhus terass finns också.
Tfn. 040 7217729
PILVILINNA
Tapiolavägen 27, 07890 Mickelspiltom
Ca 100 sittplatser
Utrustning: spis, kylskåp, kärl
Håkan Enberg tel. 050 359 5591

PERNÅ
TRADITIONSCENTRUM KUGGOM
44 sovplatser
Traditionscentrum Kuggom bjuder på utrymmen och sovplatser enligt stora och små gruppers behov. Det
finns sovplatser åt 44 personer. I centrumet kan man ordna t.ex. olika läger, kurser, möten, seminarier och
fester för 120 pers.. Frukost kan beställas för minst 10 pers. grupp.
Folkhögskolevägen 16, 07945 Loviisa
0400 584 240 / 0400 578 202
info@kuggom.fi
http://www.kuggom.fi

BOISTÖ
Boistö lotsö, yttreskärgården
15min båtfärd från Tallbacka bro, på ön finns också landningsplan för helikopter.
Det finnmöjlighet för övernattning, restaurang och mötestillfällen för grupper på den gamla lotsön. 14 rum i
vilka det finns 26 sovplatser. I strandbastun finns det också sovplatser för 6 pers.
I sjöbevakningshusets mötesutrymme finns den mötesutrustning (projektor mm.) I strandbastuns stuga går
det att ordna servering och program. I salerna ryms det ca 30 pers vi bord. Cocktailevenemang som kan
spridas ut mellan alla byggnader på ön kan ordnas för ca 50 pers.
Trådlös internetanslutning. Begär offert!
Tfn +358 50 577 7896 /
+358 50 576 7858
boisto@boisto.fi
www.boisto.fi

BRINKÅSA
Brinkåsavägen 3, 07720 Malmgård
I Brinkåsas lilla festutrymme (går att användas året runt) ryms 50 personer för middag, ifall man kombinerar
festsalen med dansutrymmet ryms 150 personer på middag. Kaffe servis finns men inga bestick/tallrikar för
mat servering. Kök (inget rinnande vatten, måste tas med själv). Smidigast ordnas fest med catering.
Ägare: Malmgård FBK
Förfrågningar och bokningar: Teresa Lindroos tfn. 040 829 7558
BYAGÅRDEN
Sarfsalö Byagård Ab, Sarvsalövägen 1035, Härkäpää
Ägare: Sarvisalon Kyläkunta och saaren Hautausmaayhdistys
För ca 70-100 pers, serviser, glas för 100 pers uthyres. Wi-fi, kopieringsmöjligheter.
Tilläggsuppgifter: Fred Packalén 040-5012329
eller Benita Suomi 040-900 7477
sarvisalo@gmail.com
BYAHEMMET
Byahemsvägen 16, 07740 Gammelby
120 personer för middag, sammanlagt max 252 personer. Mat- och kaffeservis, glas, storkök, inwa-wc.
Inger Andersson tfn 040 566 6451
ianea@sulo.fi
FURUBORG
Lappträskvägen 492, 07945 Kuggom
max 200 personer
Utrustning: kylskåp, spis, bestick, kärl, champagne glas, vin glas
Marianne Mattson tfn 040 508 2811
GILLEHEMMET
Kabbölevägen, 07750 Isnäs
Inomhus ryms ca 60 personer, lavutrymmet ca 200 personer, sammanlagt max 250 personer. Kök, kylskåp,
spis, ugn, kaffe servis för 50 personer. Inget rinnande vatten, utedass, brunn på gården.
Ägare: UF Byagillet
Ordförande Edgar Eriksson, tfn 0400 403 071
HÖGANÅS
Höganåsvägen 25, 07930 Pernå
Festsal för 152 personer.
Utrustning: kärl, spis, ugn, diskmaskin, cd-spelare, wc, i köket två kylskåp
Bokningar: Törnqvist Mikael,
tfn 040 508 6688,
hvpernaja@hotmail.com
ISNÄS STARTS KLUBBHUS /ISNÄS STARTIN KLUBITALO
Isnäsvägen 12, 07750 Lovisa
Bredvid Isnäs idrottsplan, 23 km från Borgå, 35 km från Lovisa.
Bestick, kärl, kaffeservis osv. för ca 50 personer. Mötesutrymme, kök, bastu. Klubbhuset kan hyras för olika
privata fester, möten, firma fester eller idrottsdagar.
Nils Maukkonen tfn 040 548 5347
LJUNGARS
Sarvsalövägen 1164, 07780 Härpe
I festutrymmet ryms ca 120 personer.
Utrustning: kylskåp, ugnar, kärl, spis, diskmaskin, wc osv.
Bokningar: Camilla Johansson tfn 040 573 3712,
camilla.johansson@aol.fi
LJUNGÅSA
Kabbölentie, 07750 Isnäs
Ägare Näse Hembygdsförening

max. 120 pers.
Bokningar: Männikkö Lauri, tfn 050 508 906
RÖNNÄS STUGOR OCH MÖTESUTRYMMEN / RÖNNÄS SEASIDE RESORT
Havsvägen, 07750 Isnäs (38 km från centrum västerut). I fritidscentrumet och i skärgården finns det 16
stugor och villor för familjesemestrar, mötestillfällen och avkoppling. Det finns sammanlagt 150 sovplatser. I
alla stugor finns det egen bastu, öppen spis och trådlöst nätverk. I villorna finns det mötes tillbehör. I
inkvarteringspaketet ingår stugan, sängkläder och städning. Hyran beror på säsongen. I samband med
inkvarteringen kan man också beställe matserice och naturaktiviteter så som fisketurer och kajak och cykel
uthyrning. Strandbastun hyrs ut med timmes avgift för mötestillfällen, kvällstillställningar och andra
evenemang.
Information och bokning: tfn +358 400 714 673,
info@ronnas.fi
www.ronnas.fi
Social media: facebook.com/ronnas.fi
instagram.com/ronnas.fi
blog.ronnas.fi
facebook.com/ronnasinvalinevuokraamo
SANDUDD
Sandö, ca.10km från Valkom
Max 150 pers
Utrustning: spis, elspis, gasspis, frys, kärl
Bokningar Toni Mankonen tfn 0400 494 097
SOLBACKA
Edövägen 38, 07750 Isnäs
För ca 120 personer
Utrustning: spis, diskmaskin, kylskåp, frys, kär (glas uthytres skillt)l.
Bokningar Veronica Forsell tfn 040 755 9096
VILLA MANDALA
Labbyvägen 613 B, 07870 Loviisa (Skinnarby)
26 sovplatser,
I huvudbyggnaden finns boende för 13 pers. (6 rum)
Rengintupa: 13 pers. kan bo där på samma gång (4 rum sammanlagt). Alla rum har terass.
Man kan hyra restaurangen och tjänster för privata tillställningar som t.ex. möten
Lisäksi yksityiskäyttöön ravintola- ja isännöintipalveluineen myös yksityisiin tapahtumiin,
koulutustilaisuuksiin, kokous- ja virkistyspäiviin.
tfn 045 149 9925, mån.-tors. kl. 9-17:
mia@villamandala.fi;
info@villamandala.fimailto:info@villamandala.fimailto:info@villamandala.fimailto:info@villamandala.fi
www.villamandala.fi
VILLITARHA GÅRD
Villitarha föder upp alpackor, hyr ut kursutrymmen och ordnar kurser angående människans och djurens
välbefinnande.
Heminkvartering på alpacka- och hönsgård. Finns även möjlighet för billigare madrassövernattning.
Övernatta med morgonmål eller utan. Endast kontant betalning.
Enebackavägen 16, 07945 Kuggom
tfn 050 584 6146
villitarha.fi
https://www.facebook.com/Villitarha/
SVENSKBORG
Inte till utomstående- uthyrs endast åt lokalbefolkning, för t.ex. bröllop
Sarvlax
Festsal för ca 60 personer, esiintymislava, tambur, kök. Spis, kylskåp, kaffe- och mat servis, bestick.

Utedass, inget rinnande vatten!
Ägare: Svenska Litteratursällskapet
Sarvlaks uf
Förfrågningar och bokning: ordförande Helena Forsbäck-Turunen tfn 040 762 8606
Helena.Forsback-Turunen@porvoo.fi

STRÖMFORS
EIJA´S GARDEN
Elimävägen 74, 07960 Abborfors
Trädgård i Engelsk stil, butik, café samt planering av trädgårdar. I trädgården kan man ordna mindre fester,
fest tält finns till förfogande. Eija tfn 040 505 0824
eija@eijasgarden.fi
www.eijasgarden.fi
ENEGÅRD
Enegårdsgränd 9, 07980 Virböle
Ca 150 sittplatser med bord
Utrustning: kärl, diskmaskin, champagne glas, vinglas, kylskåp, ugn osv.
Katariina Kullberg tfn 0400 794 887
LAULURANTA
På stranden av Sräkjärvi
I huvudbyggnaden ryms ca 80 personer. I bastun ryms ca 15 personer. I stranden finns ett grilltak.
Ägare: Ruotsinpyhtään Työnväen Mieslaulajat
Förfrågningar och bokningar: Kalle Kallionpää tfn +358 40 936 3858,
kalle.kallionpaa@gmail.com

LANTMANNAFÖRENINGENS HUS/MAAMIESSEURAN TALO
Elimäkivägen 1520, 07990 Strömfors
Ca 450 sittplatser med bord
Utrustning: kylskåp, kärl, spis osv.
Mikko Lassila tfn 0445 448 284
RESTAURANG BRUKSKVARNEN
Bruksvägen 15, 07970 Strömfors
Brukskvarnen är i en gammal kvarnbyggnad. I restaurangens övre våning ryms ca 60 personer. I nedre
våningen ryms 30 personer för möte eller mindre fest. Utomhus ryms ca 100 personer för middag, med tak
på huvudet. A-rättigheter. Moderna AV-tillbehör finns. Plats att hålla föreställning eller sommarteater, med
tak på huvudet för såväl skådespelare och publik.
tfn 045 138 0018
ruukinmylly@lomatahdet.fi
www.ruukinmylly.fi
RINGBORG
Ringborgsvägen 26, 07900 Tallbacka
Ca 80 sittplatser med bord (matgäster), utan bord 100
Utrustning: kärl, diskmaskin, kylskåp osv
Ann-Lis Udd tfn 040 516 1579
www.ringborg.org
STRÖMFORS BED&BISTRO
Inkvarterings- och restaurangtjänster i den gamla huvudbyggnaden. 34 personers restaurang sal som också
kan användas till möten, ett kabinett för 8-10 pers. och en bastuavdelning för 8-10 pers. Bastun kan hyras i
samband med kabinetten, där man kan samlas och äta. Alla möteserbjudanden ordnar Bed&Bistro och det
finns tillgång till mötesmaterial så som projektor och vit duk. Rum för 2 pers. 50€/pers och 70€/pers för ett en

personers rum (frukost inkluderad). Restaurangen är öppen på sommaren men mat tillreds också åt
hotellgäster efter avtal.
Bruksvägen 10 A, 07970 Strömfors
tfn 040 574 4445
bedandbistro.fi
www.facebook.com/StromforsBedBistro,
bedandbistro@stromforsoutdoor.com
BESTÄLLNINGSRESTAURANG STRÖMFORS KLUBB
Parkallén 3, 07970 Strömfors
Enligt kundens önskemål.
För ca. 100 pers.
Beställningsrestaurang, A-rättigheter.
Bastuutrymmen för ca. 15-25 personer
Kristina: tfn 0400 120 575
stromfors.club@sulo.fi
FOLKETS HUS I STRÖMFORS
Forsellesvägen 2, 07970 Strömfors
Ca 150 sittplatser med bord
Utrustning: spis, kylskåp, kärl, diskmaskin osv. bordsdukar går att hyra.
Jourhavande tfn 044 700 1905
http://strmforsin.web2.hpsjr.fi/
WIIRI-HUSET
Elimäkivägen 1284, 07980 Kungsböle
Ryms 200 personer utan bord, ca 150 sittplatser med bord.
Utrustning: diskmaskin, kylskåp, kärl, spis, inva-wc (bordsdukar finns att hyra skilt)
Johanna Ikäheimo tfn 040 730 9376,
johanna.ikaheimo@hotmail.com
ÅSGÅRD
Kullavägen 380, 07955 Tessjö
Bord och stolar finns för 160 personer.
Utrustning: kylskåp, spis, ugn, bestick, kärl, diskmaskin, kaffekokare. Hyra: fre.-sön. 350 €.
Marina Kiljander tfn 040 7270 712
eller Magnus Fält tfn 040 595 9903

LAPPTRÄSK KOMMUN
FÄDERSBORG
Harsbölevägen 90, 07870 Skinnarby
max 200 pers. ryms i festsalen. Kök, man sköter själv om städning efteråt. Mat- och kaffeservis finns (inte
vinglas), spis, diskmaskin, kylskåp, mikro.
Utrustning: kylskåp, kärl, spis. Även möjligt att hyra champagne och vinglas.
Crista Hällfors tfn 040 561 0959
HEMBORG
Hopenbackvägen 10, 07850 Hindersby
Max 360 pers. med dansgolv, utan dansgolv ca 150 sittplatser
Utrustning: spis, kylskåp, kärl osv. Även möjligt att hyra champagne och vinglas
Hembygdens Hopp tfn 044 375 6518
Maria Kalenius tfn 050 567 7754
HOTELLI HANHI
Stamvägen 2, 07800 Lappträsk
25 hotellrum, dusch och WC i varje rum.
8 bastustugor vid stranden, 5st för sex personer öppna året runt. 3st för 2-3 pers.
200-platser, dans, beställningsrestaurang, program och karaoke.
Bastu kan hyras för privat tillställningar för 10-15 pers

Priserna varierar, begär ett erbjudande
tfn 019 610 870
info@hotellihanhi.fi
www.hotellihanhi.com
LINDARÅS
Seurantalontanhua 28, 07840 Lindkoski
Ca 160 sittplatser
Utrustning: kylskåp, spis, kärl osv.
Bettina Laaksonen tfn 040 531 4715
MIDGÅRD
Hyrning av Midgård under året 2017
- Hyresgästen måste vara myndig
- Elektriciteten kostar 20c/kWh
● Ej medlem 50€/dygn + el enligt åtgång. Extra dygn 25€/dygn + el enligt åtgång
● För medlem 25€/dygn + el enligt åtgång. Extra dygn 12,50€/dygn + el enligt åtgång
Bokningar och förfrågningar: Kari Rantala, tfn 050 596 7090
(Jörgen Illman, tfn 040 582 4110)

RUDUM GÅRD
Hasselblattsvägen 5, 07810 Ingermansby, Lappträsk
Gårdens huvudbyggnad:
Beställningsrestaurang, pris enligt överenskommelse. A-rättigheter.
I nedre våningen 5 skilda salar. Under varm årstid för max 60 personer, under kall årstid för ca 35 personer.
I övre våningen under varm årstid t.ex. för möten, utrymme för ca 40 personer, stort öppet utrymme. Övre
våningen går att använda även för dans eller fest.
Renoverad mötesladugård öppnade dörrarna vintern 2006, belägen i trädgården. I mötesutrymmet finns
moderna apparater och i salen ryms samtidigt till och med 50 personer. Bastu avdelning med simbassäng
finns även i anslutning till mötesutrymmena.
På gården traditionell bastu i gårdens trädgård. för max. 12 personer.
Bröllopssvit. I hyran av bröllopssviten ingår kvällsmål och morgonmål.
Hirvonen Marja tfn 040 523 6865
Hirvonen Kari tfn 040 539 6352
marja.hirvonen@rutuminkartano.fi
www.rutuminkartano.fi
SOIHTULA
Soihtulantie 8, 07820 Porlom
I festutrymmet ryms ca 130-150 personer.
Utrustning: kylskåp, spis,mikro, kaffe- och matservis, kärl, bestick, vinglas osv.
Kaffekokare och en del av kärlen uthyres skillt av Marthorna.
Pirjo Hannulla tfn 040 744 7867
VALOLA
Tuulennousu 6, 47350 Kimoböle
Ca150 sittplatser med bord
Utrustning: spis, kylskåp, kärl, bestick osv.
Anna-Maija Ekström tfn 040 590 9366
Päivi Lempiö tfn 0400 612 241
www.kimonkyla.fi
WASARGÅRD
Nystugavägen 22, 07800 Lappträsk
Sittandes ryms 200 personer, 400 personer stående.
Tillgång till mat- och kaffe servis. Spis, diskmaskin, kylskåp. Belägen vid träsk, 1.5 km från kyrkan.
Gun Wallén tfn +358 400 417987

TILLÄGGSUPPGIFTER
Lovisa turistbyrå
Mariegatan 12 A, 07900 Lovisa
tfn 040 555 3387, info@loviisa.fi
visitloviisa.f
Uppdaterad 2017
Rätt till förändringar förbehålles!

