Välkomna till Tändsticksmuseet 2020
Museets öppettider:
juni, juli och augusti

måndag-fredag
lördag-söndag

10.00 – 17.00
10.00 – 15.00

September – maj

måndagar
tisdag-söndag

stängt
11.00 – 15.00

Övriga tider arrangerars guidade visningar enligt överenskommelse.

Museet har stängt följande dagar:
1/1, 5/1, 6/1, 10/4, 11/4, 12/4, 13/4, 1/5, 21/5, 30/5, 31/5, 6/6, 19/6, 20/6, 31/10, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12 samt 1/1 2021.

Priser
Barn och ungdomar upp till 19 år
Vuxna

fri entré
80kr/person

Grupp
minst 10 betalande besökare

70kr/person

Grupp + guidad visning dagtid
1- 30 personer
31- 60 personer

60kr/person + 1000 kr
60kr/person + 2 000 kr

Grupp + guidad visning kvällstid samt helger
1- 30 personer
31- 60 personer

60kr/person + 2000 kr
60 kr/person + 4000 kr

Reseledare och busschaufför har fri entré i samband med gruppens besök.
En visning tar ca 60 minuter, vi rekommenderar er att beräkna 1,5 h till hela besöket.
Betalning sker kontant, med kort eller via faktura. Betalningssätt anges vid bokning av besöket. För
fakturering krävs fullständiga kontaktuppgifter samt organisationsnummer.
Vid uteblivet besök eller avbokning senare än fem arbetsdagar före avtalad ankomst tid, debiteras avtalat
pris för entré och guidning. Vid sen ankomst genomförs enbart guidningen om det inte påverkar annan
verksamhet på museet. En extra avgift på 200 kr debiteras för varje påbörjad timma.

Övrigt
Området är bilfritt, möjlighet för av- och påstigning från bil/buss finns ca 200 meter från entrén utmed
Västra Storgatan. Närmsta bussparkering finns vid Hamnparken ca 400 meter från museet längst med
Järnvägsgatan.
Museets entré är i jämnhöjd med markplan, tröskeln i entrédörren är ca 3 cm hög. Museet har en stor
toalett på nedervåningen och två små på övervåningen. Övervåningen nås, förutom via trappa, med en
trapplift (mått 0,78x1,0 m) som kan belastas med upp till 300 kg.
På museet finns tillgång till bärbara klappstolar.
Inom gångavstånd från museet finns två lunchrestauranger.

Med vänliga hälsningar Tändsticksmuseet

