
Avbokningar och förhållningsregler

Avbokning 
När man planerat ett bröllop eller någon annan festlighet hos oss börjar det alltid med en 
preliminärbokning.
Denna bokning ligger kvar hos oss fram tills det att ni antingen bekräftar den och begär en 
förskottsfaktura av oss eller fram tills någon annan är intresserad av samma datum då kontaktas ni 
för bekräftelse eller som senast tre månader innan avsatt datum.

Förskottsfakturan ligger på 5 000kr och när den är betald så är datumet ert. Detta förskott dras av 
från slutfakturan efter ert evenemang. Skulle ni vilja avboka efter betalningen är gjord, så 
återbetalas inte förskottet då detta är en säkerhet för oss för att hålla ett avsatt datum för er.

Den preliminära bokningen kan avbokas helt utan kostnad men om arrangemanget avbokas: 
• Tidigare än 3 månader innan bröllopet debiteras ingenting av bröllopspaketet. 
Vi behåller dock depositionen om 5 000 kr. 
• 3 månader innan bröllopet debiteras 50% av kostnaden för bröllopspaketet 
• 2 månader innan bröllopet debiteras 75% av kostnaden för bröllopspaketet 
• 4 veckor innan bröllopet debiteras 100% av kostnaden för bröllopspaketet

Förhållningsregler
När man arrangerar en fest så är humöret på topp hos de flesta, ibland lite för på topp.
En person som visar tydliga tecken på överförfriskning kommer därför nekas att köpa 
alkoholhaltiga drycker i baren. Då ser vi även att någon annan inte heller köper dryck till denne 
person. Skulle en person bli för överförfriskad vidtas åtgärder för allas säkerhet.

Ibland händer det att vissa har med sig egen alkohol till ett evenemang, detta säger vi vänligt men 
bestämt nej till. Medhavd alkohol kommer beslagtas och får återhämtas en annan dag. Skulle någon 
trots dessa regler dricka något medhavt på gården trots tillsägelse kommer personen få avlägsna 
från evenemanget. Respekteras inte detta vidtas därför åtgärder av polisen. 
Var därför tydliga mot era gäster att det råder noll tolerans på medhavd alkohol, detta kan till 
exempel skrivas med i inbjudan.

Extra debiteringar
Vid skadegörelse på något i våra lokaler debiteras ni för reparationer och eventuella inköp av 
material.
Vid uppkastning eller annan nedskräpning där vi behöver rengöra på plats tillkommer en städavgift 
på 500kr per tillfälle.

Förbjudet att använda i våra lokaler:
Konfetti eller konfettikanoner
Is-facklor eller annan pyrotekninsk utrustning
Rökmaskin vid dansgolv

Vi hoppas att dessa regler inte avskräcker er för att hålla ert evenemang hos oss, det händer ytterst 
sällan att dessa regler bryts men vi vill därför vara tydliga med vad som gäller.

Med vänliga hälsningar
Christoffer & Robin


