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Priser för att hyra Uthgårds festsal
Detta är en samlad prislista för att hyra Uthgårds festsal. Notera att alla 
nedanstående punkter inte är obligatoriska! Se UTN:s riktlinjer för 
uthyrningar för en mer detaljerad genomgång. Du kan även kontakta 
Klubbmästaren om du vill ha en offert skapad just för din tillställning 
eller om det finns några frågor. 

Kategorier av hyrande part
B. UTN:s sektionsföreningar och UTN:s associerade föreningar. 
C. UTN-medlemmar. UTN-medlemmar är alltid fysiska personer och avtal skrivs därfor
med en person som är medlem i UTN.
D. Externa parter
E. Sektioner, associerade föreningar och medlemmar, som har med sig ett företag eller
vinstdrivande organisation.
Om det föreligger skiljemening om vilken kategori hyrande part skall tillhöra
bestämmer klubbmästaren tillsammans med UTN:s presidium vilken kategori hyrande
part skall klassas som.                     

Prislista
Lokalhyra

Kuvertpris (hyresschablon per gäst)

Dukar/tygservetter (grundavg. för 30 pers)
                       +100 kr extra per 10 sittande

Öppet efter 01:00 (till senast 03:00)

Städningsavgift

Mat (3-rätters)*

Fördrink (Hel flaska)*

Öl/cider*

Vin (Hel flaska)*

Snaps/Avec (3 cl)*

Kaffe/Te

Personalkostnad innan 01:00 

Personalkostnad efter 01:00

Kategori B/C/D/E
500/1000/3200/3200:-

20/30/60/60:-

750/750/1000/1000:-

500:-

500:-

100/100/125/125:-

120/120/190/190:-

25/25/35/35:-

100/100/125/125:-

30/30/48/48:-

5/5/10/10:-

90/90/130/130:-/h

130/130/160/160:-/h

*Standardpriser. Vid speciella önskemål kan priset ändras.
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Prisförslag: Sittning/Middagsbjudning för 50 personer

För att få en ungefärlig bild av hur prissättningen för en tillställning kan 
se ut finns nedan ett prisförslag för en sittning för 50 personer. I denna 
sittning så bjuds alla gäster på 3-rättersmåltid, en öl/cider, ett glas vin 
och en kopp kaffe/te. Personalen sköter all servering, matlagning och 
städning och kan även hålla baren öppen. Kostnad för mat till personalen
är medräknad. Tiderna för sittningen är ca 18-23, därefter städas lokalen
av personalen. För en tillställning av denna typ så kommer personalen 
bestå av 6 personer som arbetar totalt ca 54 timmar. 

Prislista
Lokalhyra

Kuvertpris (hyresschablon per gäst)

Dukar/tygservetter (grundavg. för 30 pers)
        +100 kr extra per 10 sittande

städningsavgift

Mat (3-rätters)

Vin (1 glas/person)

Öl/cider (1/person)

Kaffe/te

Personalkostnad

Mat till personalen

Kategori B/C/D/E
500/1000/3200/3200:-

20/30/60/60:-

750/750/1000/1000:-
+200:-

500:-

100/100/125/125:-

20/20/25/25:-

25/25/35/35:-

5/5/10/10:-

90/90/130/130:-/h

70:-/personal

Total kostnad: 15730/16730/24840/24840:-
Total kostnad per gäst: 314,60/334,60/496,80/496,80:-

E-post, webb
info@utn.se
www.utn.se

Telefon
018 - 57 25 20

Postadress
Uthgård
752 37 Uppsala

Besöksadress
Uthgård
Polacksbacken, hus 73


	Priser för att hyra Uthgårds festsal
	Prislista
	Kategori B/C/D/E
	Prisförslag: Sittning/Middagsbjudning för 50 personer
	Prislista
	Kategori B/C/D/E


