
Till den som önskar boka middag, lunch eller annat i Grünewaldvillan. 
 

Först ett tack för att vi har fått frågan om att hysa Dig och Dina gäster i vårt hem. Vi hoppas 

att både ni och vi skall vara nöjda när ni lämnar oss och att Du rekommenderar oss till Dina 

vänner. Nedan följer de villkor som gäller för hyrestagaren samt några råd och önskemål från 

oss. Avviker förutsättningarna för festen från det ”normala”, förhandlar vi gärna om 

priser och villkor. 
 

Pris: Normalfesten är på en fredag eller lördag och har 30–80 gäster. Det serveras 

välkomstdrink, en trerätters måltid samt kaffe m avec. För den tar vi en avgift 

per gäst enligt nedan angivna normalpriser. Vid avvikelser ber vi att få lämna 

prisförslag sedan vi fått besked från dig om just din fest. Vi menar då 

omständigheter som påverkar vår närvaro och vårt arbete före, under och efter 

festen, bland annat antal gäster, omfattningen av dryck och mat, hur och när det 

skall levereras och serveras, ev. underhållning och dansmusik mm. 
 

 födelsedagsmiddag, typ 180:-/person                OBS! Vi är ej momspliktiga. 

 bröllopsmiddag 200:-/person 

 dop/minnesstund m lunch 150:-/person 

 vigsel/dop i salongen 500:-  för ommöblering och återställande 

 bokad dukning kvällen före   2.000:-. Gäller från kl 17.00. 
 

Betalningsvillkor: 10 dagar netto, kontant eller mot faktura. Vi kan tyvärr ej ta kortbetalning. 
 

Ovanstående prisexempel inkluderar: 

Ateljén + 3(4) rum, hallen samt ett beredningskök, bord och stolar till middagen 

samt vår musikanläggning på ateljén,  

 middagens normala behov av glas och porslin t.o.m. kaffet med avecglas, 

 diskning av ovannämnda och 

 efterstädning (d.v.s. dammsugning och golvtorkning). 
 

Hyrestagaren svarar för och bekostar: 

 Mat, dryck och personal 

 dukar, servetter, ljus och dekorationer 

 glas, (gärna plast-) till de drycker som serveras efter kaffet. 

 borttransport av tomglas, torra sopor och förpackningar. 

att all disk är nerburen till kl 23.30 och möbler mm är återställda innan 

personalen lämnat för kvällen. 

att presenter, kläder, överbliven mat, musikutrustning mm är borttagna efter 

festen (ev. dagen efter och i ök med oss.) 
 

Tider: Vår uthyrning förutsätter  

 att all musik avslutas kl 23.30 natt före lör-/söndag, (22.30 före arbetsdag) samt 

att gästerna skall ha lämnat villan senast 24.00 (23.00) 

Ovanstående priser förutsätter, om ej annat överenskommits,  

att middagsgäster bjudes till tidigast kl 17.00. 
 

Bokning: Efter förfrågan och ev. syn av lokalerna och preliminär bokning måste ni höra 

av er inom 14 dagar.  

Hör vi inget, utgår vi från att ni ej längre är intresserade av att hyra hos oss 

För parterna bindande bokning för fester (motsv.) sker genom betalning av 

bokningsavgift/förskott om 1.000:-, till Grünewaldvillan HB:s bg 632-1145 eller 

vårt bankkonto SEB 5259 1007489 eller kontant. Beloppet får utnyttjas vid  



betalning efter festen. Vid avbokning senare än 2 mån före bokad dag tillfaller 

hela beloppet Grünewaldvillan HB, vid tidigare avbokning 50%. 

 

Följande rum kan förekomma i överenskommelsen. Utnyttjar ni alla rummen, gör de sig bäst 

upp till 64 personer. Därutöver, upp till cirka 80 gäster, kan antalet kännas besvärande om 

man inte anpassar arrangemangen och resurserna till antalet gäster. Blir antalet gäster över 80, 

råder vi som regel er att söka annan lokal. 

 

På bottenvåningen: 

Stora hallen 46 kvm inkl garderob och toaletter. Här kan även serveras den välkomstdrink, 

som gästerna sedan avnjuter i ”Vita rummet”. 

Vita rummet  48 kvm, (salongen). 

Upplåtes endast för välkomstdrink före middag samt den ceremoniella delen av 

t.ex. vigsel, namngivning och liknande. 

 Där får ej serveras annat än vita och torra drycker med spill- och kladdfria 

tilltugg. Efter välkomstdrinken är rummet ej disponibelt för gästernas samvaro. 

 Sommartid vid fint väder tar man gärna emot gästerna ute på entréplanen. 

 

En halv trappa upp: 

Ateljén 108 kvm. För stora (30 – 60/80 gäster) middagar. 
 

På övervåningen: 

Bobergrummet, 45 kvm, (urspr. Herrns och Fruns sovrum). 

För medelstora (12 – 30 gäster) sällskap och för kaffebuffén efter den stora 

middagen på ateljén. 

Biblioteket 23 kvm. För den lilla middagen (2 – 12 personer), för buffén till måltiden i 

Bobergrummet eller för kaffet efter den stora middagen. 

Målarsalen 38 kvm. Ett reservrum, som tidvis kan vara uthyrt för boende. Kan nyttjas av 

kökspersonalen, väntande artister, ammande mödrar och barn med barnvakt. 

Balustraden 14 kvm, Är stora hallens övre plan. Har 3 st kafébord. 

Köket 18 kvm. Ett så kallat beredningskök för beredning av den annorstädes lagade 

maten. Köket har en egen entré för transporter av mat, dryck och utrustning. 
 

Tornet: Tornrummen. 21 resp. 14 kvm. Av brandsäkerhetsskäl tillträde endast för 

kortare beundran av utsikten. 
 

Toaletter: Det finns två st gästtoaletter i stora hallen och en personaltoalett vid köket. 
 

Musik: Levande akustisk musik för underhållning och dans är välkommen. Av hänsyn 

till våra närboende skall fönster och dörrar hållas stängda när musik framföres. 

Av samma skäl är våra lokaler ej lämpade för förstärkt dansmusik från orkester 

eller inhyrd DJ. (Vi tillåter max 85 dBA) Om sådan musik är ett villkor för Din 

fest, ber vi Dig hyra en annan lokal. Kablar får ej tejpas på golv/väggar.  

Allmänt: Villan är tyvärr ej anpassad för rullstolsbundna.  

 Vid återställning av möbler skall tape och häftklammer avlägsnas. 

Inga fyrverkerier inomhus eller på vår tomt, tack! 

Använd inga marschaller med färgat (rött) paraffin. 

Rökning är ej tillåten inomhus. Snusare ombedes vänligen använda doslocket! 

Hundar eller andra husdjur får ej medtagas in i villan utan vårt medgivande. 
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