
Bokningsvillkor Almedalsveckan 3-7 juli 2022 
Du som bokare är personligt ansvarig för hela bokningen.  

Vid bokning av bord 

Två månader i förväg faktureras halva beloppet av bokat ordervärde. I och med 
denna faktura är bokningen definitiv. Avbokning eller ombokning av 1-5 personer 
till och med 24 h innan evenemanget görs utan kostnad. Vid all annan av- eller 
ombokning i gästantal hänvisar vi till ordervärde. Avbokningar och ombokningar 
gäller vid bekräftelse muntligt eller skriftligt av Lilla Bjers Gårdskrog. 

Vid bokning av Ladan 

Sex månader innan evenemanget faktureras 2.000 kronor i handpenning, i och med 
denna faktura är bokningen definitiv. Handpenningen är ej återbetalningsbar och 
dras i slutskedet av på notan.  

Två månader i förväg faktureras halva beloppet av bokat ordervärde. Avbokning 
eller ombokning av 1-10 personer efter att denna faktura skickats, till och med 2 
veckor innan evenemanget görs utan kostnad. Efter det tillåts justeringar på 1-5 
personer till och med 24 h innan. Vid all annan av- eller ombokning i gästantal 
hänvisar vi till ordervärde. Avbokningar och ombokningar gäller vid bekräftelse 
muntligt eller skriftligt av Lilla Bjers Gårdskrog. 

Lokalhyra ladan  
8.000 kr (tillkommer alltid vid bokning av ladan). 

Bar  
Öppen längre än 01:00 (4.500 kr per timme), då med minst fyra veckors 
förbeställning, senast till 03:00. 

Force Majeure  

I händelse av strejk, lockout, eldsvåda, pandemi, krig eller andra omständigheter 
utanför leverantörens kontroll, berättigar arrangören att häva avtalet utan 
skyldighet att utge skadestånd. 
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Abonnering 

Under högsäsong (juni-augusti) ligger minsta notan för en heldagsabonnering av 
gården på 120.000 kr, man får då tillgång till lokalen kl. 12:00 samma dag. För 
abonnering av enbart kvällen ligger minsta notan på 90.000 kr, och man får då 
tillgång kl. 16:00 samma dag. Detta senare alternativ är möjligt vid större bokningar 
av en typisk middag med vanlig dukning där sällskapet önskar vara ensamma i 
matsalen. Vid bröllop och bokningar som kräver ommöblering och vita dukar krävs 
en hel dags abonnering, under både hög och lågsäsong. 

Under lågsäsong ligger minsta notan för en heldagsabonnering av gården på 
80.000 kr för tillgång från 12:00 samma dag. För kvällsabonnering, tillgång från 
16:00, ligger minsta notan på 60.000 kr.  

Vid abonnering tas mellanskillnad ut som lokalhyra om ordervärdet inte uppnår 
minsta belopp på notan.  

Lokalhyra ladan  
8.000 kr (tillkommer alltid vid bokning av ladan). 

Bar  
Öppet längre än 01:00 (4.500 kr per timme), då med minst fyra veckors 
förbeställning, senast till 03:00. 

Handpenning  
En handpenning på 5.000 kr faktureras 6 månader innan bokat datum, i och med 
denna faktura är bokningen definitiv. Handpenningen är ej återbetalningsbar och 
dras i slutskedet av på notan.  

Delvis förskottsbetalning 
Två månader i förväg faktureras halva beloppet av bokat ordervärde. Avbokning 
eller ombokning av 1-10 personer efter att denna faktura skickats, till och med 2 
veckor innan evenemanget görs utan kostnad. Efter det tillåts justeringar på 1-5 
personer till och med 24 h innan. Vid all annan av- eller ombokning i gästantal 
hänvisar vi till ordervärde. Avbokningar och ombokningar gäller vid bekräftelse 
muntligt eller skriftligt av Lilla Bjers Gårdskrog.
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