
 

Policy och riktlinjer för uthyrning av Café 

Bojan 2019 
 
Servering 

 

Alkoholförsäljning sker i baren. Om ni önskar bjuda på alkohol erbjuder vi 
drinkbiljetter. När drinkbiljetterna är slut betalar gästerna fullpris i baren (OBS! 
Vi tar endast kort).  
 
Enligt lag måste mat serveras när alkoholförsäljning äger rum. 
Samhällsvetenskapliga Föreningen säljer alltid föreningens mat i baren när 
den är öppen.  
 
Det går bra att ta med sig mat/snacks/fika/etc, tillreda mat i vårt kök eller 
själv beställa catering. Vi rekommenderar vår samarbetspartner 
cateringdirekt.se. Om ni beställt catering önskas att ni är på plats när 
cateringen anländer.  
 
 

I grundhyra ingår 

 

Tillgång till lokalens serveringsyta, kök och bar med tillhörande bord, stolar 
och högtalarsystem samt uteplatsen 
 
Gods och porslin samt vid behov pappersduk för borden  
 
Viss dekor såsom blomvaser, blomsterbuketter i tyg, ljusstakar, 
LED-dekorationsljus (levande ljus är inte tillåtna på Bojan) med mera. 
 
Ballongpump (ej helium) 
 
 

Hyresgästen står för 

 
Engångsdekorationer såsom ballonger, draperier etc 
 
Mat och snacks vid sittningar, mingel eller liknande. Samhällsvetenskapliga 
Föreningen säljer dock alltid föreningens mat i baren när den är öppen.  
 
Övrigt som anges under posten Kund- och evenemangsdetaljer i offerten 
 
 



 
Övriga villkor 

 
Alkohol får inte medtas till Café Bojan. Eventuella drycker som t.ex. ges bort 
vid ett födelsedagsfirande eller liknande får inte öppnas i anslutning i lokalen 
där föreningens serveringstillstånd gäller. 
 
Samhällsvetenskapliga föreningen förbehåller sig rätten att direkt avvisa 
gäster som är för påverkade eller har med sig egen alkohol.  
 
Illegala droger får inte brukas i anslutning till lokalen.  
 
Vid alkoholservering behöver det alltid finnas en av Samhällsvetenskapliga 
Föreningen utsedd serveringsansvarig samt annan behörig personal från 
föreningen på plats. Personalbehovet avgörs av Samhällsvetenskapliga 
Föreningen och anpassas efter typen av evenemang och förväntat gästantal. 
 
Senast 12 timmar innan evenemangets början måste en gästlista med namn 
på alla deltagare ha skickats till oss.  
 
Baren kan hållas öppen mellan mån-sön kl. 16.00-00.30 och bemannas alltid 
av Samhällsvetenskapliga Föreningens personal 
 
Lokalen kan inte bokas innan kl. 15.00 på vardagar. 
 
Lokalen ska vara utrymd senast 01.00 alla dagar. 
 
Samhällsvetenskapliga föreningen förbehåller sig rätten att debitera ansvarig 
hyrestagare för eventuella skador, åverkan eller förluster när det kommer till 
lokalen och dess inventarier. Detta gäller även utomhusmiljön. 
 
Samhällsvetenskapliga föreningen tar inget ansvar för hyresgästens 
medhavda saker. Vi ber hyresgästen att innan evenemangets början gå 
igenom lokalen och sedan påvisa samtliga befintliga fel och skador för 
serveringsansvarig. 
 
Samhällsvetenskapliga föreningen förbehåller sig rätten att göra sig av med 
saker som har lämnats kvar i lokalen om dessa inte har hämtats efter 2 
veckor eller annan överenskommelse slutits. 
 
 

Betalning 

 
Senast 14 dagar innan uthyrningstillfället ska bokningsavtal vara 
undertecknat och handpenning om 20% av den offererade och accepterade 
totalkostnaden vara erlagd.  
Vid avbokning därefter behåller Samhällsvetenskapliga Föreningen hela 
handpenningen. Om handpenning ej erlagts i tid avbryts bokningen per 
automatik.  



 
 
Kostnad för hyrestillfället och allt som är knutet till detta faktureras med 30 
dagars betalningsvillkor. 
 


