
PRISLISTA gällande fr o m juli 2015

 
INTRÄDESAVGIFT 500 kr Engångsavgift för delägarskap i KKV Luleå. (omomsad)

ÅRSAVGIFT 300 kr Medlemsavgift: 80 kr  (omomsad, ej avdragsgill)
  Serviceavgift: 176 kr (+ moms 44 kr)

DAGAVGIFT 80 kr Ett dygns nyttjande av verkstäderna. (+ moms 20 kr)

6-månaders AVGIFT 800 kr Sex månaders nyttjande av verkstäderna. (+ moms 200 kr)

GÄST 80 kr Ett dygns nyttjande av verkstäderna. (+ moms 20 kr)
  Gäst arbetar alltid under medlems ansvar.

MEDHJÄLPARE 0 kr Medhjälpare/assistent arbetar alltid under medlems ansvar. 

BRUKARAVGIFT Ugnar
Skröjbränning  80 kr  (+ moms 20 kr) Upp till 980 grader.
Glasyrbränning  100 kr  (+ moms 25 kr) Över 980 grader.
Vaxurbränning  500 kr  (+ moms 125 kr)
Rakubränning 500 kr (+ moms 125 kr)

AVGIFT VID KURSER 80 kr per deltagare och kurs (max fyra dagar). (+ moms 20 kr)
 880 kr för hel vecka (oberoende av antal deltagare). (+ moms 220 kr)

NYCKELdeposition 500 kr Medlem kan kvittera ut nyckel och tag. Depositionsavgiften 
   betalas tillbaka vid återlämnande av nyckel och tag. (omomsad)

NYCKELavgift Digitala 160 kr för tillhållarnyckel (+ moms 40 kr)

GÄSTATELJÉ 2tr 100 kr per dygn. I ateljéföreningens lokaler. (omomsad)

HYRA FÖR MEDLEMMAR SAMT VID KURSER, SYMPOSIER OCH BIENNALER mm:
Hyra avser att man har plats för arbete, kurser, symposier och liknande aktiviteter och innebär 
inte att man abonnerar lokalen för egen del. 
Andra medlemmar måste fortfarande kunna arbeta, dock efter överenskommelse. 

HYRA 3 500 kr per månad och verkstad
Symposier och biennaler, då en eller flera verkstäder hyrs under en eller flera månader. 

HYRA 1 100 kr per vecka och verkstad
Om medlem ägnar sig åt mycket störande aktiviteter som omöjliggör för andra att arbeta ska hyra erläggas 
utöver dag-/6-månadersavgift. 

Styrelsen/Föreståndaren kontaktas i god tid före varje hyrestillfälle och beslut tas vid styrelsemöte.

Verkstäderna kan hyras ut med eller utan förbehåll;
- studiebesök i verkstäderna under arbetet eller
- att gästande konstnärer ger föreläsningar/visar bilder.
- att artiklar om arrangemanget lämnas till KKV 
- att medlemmar kan arbeta i verkstäderna, dock utan att störa.

Lokalhyror är momsbefriade. 

Medlem, gäst och medhjälpare måste ha personförsäkring vid arbete i verkstäderna.
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