Hyra Gula Villan
Gula Villan är en professorsvilla från sekelskiftet byggd år 1883
som ligger på Stockholms Universitets campus, drygt fem minuters
promenad från tunnelbanestation Universitetet. Gula Villan finns
tillgänglig för uthyrning för t.ex. föreläsningar, seminarier,
fester, sittningar och middagar. Huset tar max 70 sittande gäster
eller upp till 100 stående.
Gula Villan har en stor salong med bar samt ett mindre angränsande
bibliotek. I lokalerna finns även två stycken toaletter och hall med
användningsmöjligheter. Lokalen har även kök och diskrum samt två
verandor. Förtäring av alkohol får inte ske utanför dessa ytor.

BOKNING
Mejla oss på boka@humf.su.se Märk mejlet med “Hyra Gula Villan”
Notera att det endast går att hyra Gula villan under terminerna, det
vill säga mellan början av september och mitten av juni.
Det kan ta upp till 7 dagar innan ni får svar på er
bokningsförfrågan, med reservation för att det vid årsskifte och
sommaruppehåll kan ta längre tid. Så snart vi har möjlighet
undersöker vi om datumet ni önskar är ledigt samt om vi har personal
tillgänglig för det datumet. Observera att ingen bokning är
definitiv förrän personalstyrkan är fylld. Om så är fallet och ni
önskar gå vidare görs en bokning och vi skickar ett hyresavtal som
ni skriver på och skickar tillbaka till oss.
Vi behöver minst 8 veckors framförhållning gällande bokningar.
För brådskande bokningar inom den
dig att kontakta bokningsansvarig
08 58. Dessa brådskande bokningar
institutioner och andra juridiska
Stockholms Universitet.

närmaste 72-timmarsperioden ber vi
Anna Börjesson på telefon 076 714
står endast öppna för
personer med anknytning till

Om ni önskar besöka lokalen på förhand går detta bra. Gula Villan
har öppet varje onsdag från kl. 18 för studentpub och det går bra
att gå dit då och ta en titt på lokalen. För besök dagtid, kontakta
bokningsansvarig.

PERSONAL
Gula Villan tillhandahåller personal till alla evenemang som hålls i
lokalen. Personalstyrkan anpassas efter typen av evenemang, huruvida
alkohol serveras samt hur många gäster som förväntas komma.
Generellt sett rör det sig om mellan 1 och 4 personer i personal.
Personalbehovet avgörs av Humanistiska föreningen.
Personalen är främst till för att sköta baren, disken och all
löpande städning. Om ni behöver hjälp med dukning, servering till
bords, matlagning eller dylikt, är det viktigt att ni meddelar detta
i god tid så att vi kan anpassa personalstyrkan därefter. Därför är
det viktigt att ni meddelar antalet uppskattade gäster i god tid.
Vid alla tillställningar på Gula Villan måste minst en person ur
personalstyrkan vara närvarande för t.ex. städning och allmän
assistans.
MAT
Det går bra att ta med sig mat eller själv beställa catering och det
går även att tillreda mat i vårt kök. Det går dock inte att beställa
mat direkt från föreningen. Om en önskar ta med sig tillbehör som
t.ex. snacks, tårta m.m. går även detta bra.
Om ni beställt catering och denna levereras till Gula Villan ser vi
gärna att ni är på plats när detta sker.
Om ni själva önskar tillreda mat i vårt kök finns köksutrustning och
tillbehör. Kylskåpsutrymme samt frys finns tillgängligt, likaså ett
mindre värmeskåp.

DUKNING OCH DEKORATION
Porslin och bestick ingår i hyran, likaså uppläggningsfat, termosar
till kaffe/te, kandelabrar och värmeljuslyktor. Om inget annat
avtalas tillhandahåller Humanistiska föreningen förbrukningsmaterial
som t.ex. servetter, bordsduk, kron- och värmeljus. Det går
självklart bra att medtaga egna dekorationer samt servetter, ljus
och bordsdukar.

DRYCK
Det går bra att ta med sig lättdryck, som t.ex. läsk och
bubbelvatten, till lokalen, men alla alkoholhaltiga drycker måste
köpas eller beställas genom föreningen, oavsett om den ämnas
serveras till bords eller köpas över baren.

Eventuella drycker som t.ex. medtas eller ges bort vid ett
födelsedagsfirande får inte öppnas i lokalen.
Det går bra att medtaga eget kaffe, te och mjölk och be personalen
att förbereda detta vid önskad tidpunkt. Det går också bra att köpa
kaffe och te från Humanistiska föreningen, detta debiteras då på
fakturan. Meddela oss gärna detta i förväg.
Gula Villan har ett sortiment på vin, cider och öl som finns att
köpa i baren men som också går att servera vid bordet. Om ni önskar
andra sorters vin/cider/öl/mousserande/sprit måste detta beställas
genom föreningen minst 2 veckor innan evenemanget. Humanistiska
föreningens leverantör är Spendrups och alla inköp går via dem. Här
hittar ni deras katalog: Spendrups katalog
Om ni har beställt alkoholhaltig dryck genom oss kan denna serveras
vid bordet eller vid baren, antingen på så sätt att gästerna betalar
själva, att det är fri bar eller att ni tillhandahåller era gäster
drinkbiljetter. Vid alternativen fri bar och drinkbiljetter
debiteras alkoholen på fakturan. Om det senare är fallet debiteras
ni endast för den dryck som öppnas under evenemanget.

BAR
I lokalen finns en bar med kontant och kortkassa. Om ni så önskar
kan baren vara öppen och bemannad under hela eller delar av
evenemanget. Nedan finnes en komplett lista med Gula Villans
ständiga barsortiment och priser i baren:
ÖL
Melleruds utmärkta pilsner 25:Wisby klosteröl 35:Wisby Pils 35:Wisby Sleepy bulldog Pale Ale 35:Wisby Mörk 35:Wisy Sitting bulldog IPA 45:Anchor Steam 35:Newcastle 35:Brewdog Punk IPA 45:CIDER 30:-/st
Briska Päron, Äpple, Fläder, Rosé, Granatäpple
Strongbow dry apple cider
VIN 30:-/glas
Trapiche Rött
Trapiche Vitt
Zaphy rosé

AVEC / SPRIT
12:-/cl
ALKOHOLFRITT
15:- st

STÄDNING OCH FÖRBEREDELSER
Förberedelser samt slutstädning ingår i hyran. Som hyrestagare
debiteras en 1h före ankomst till lokalen samt minst 1h för
slutstädning. Om du som hyrestagare ej kommer att närvara innan
arrangemangets början måste detta meddelas i tid.
Om det önskas stora förberedelser inför arrangemanget kan detta
innebära ett visst prispåslag på fakturan enligt överenskommelse.

MUSIK OCH TEKNISK UTRUSTNING
Stereoutrustning finns på plats och ingår i hyran, observera dock
att ni själva ansvarar för musiken om annat inte har avtalats.
Mobila enheter och datorer går att ansluta till vår
stereoutrustning. Projektor och mikrofon finns tillhanda.
Tillgång till trådlöst internet finns också i lokalen.

HYRESAVTAL
Vid uthyrningar av Humanistiska föreningens lokal Gula villan
upprättas ett hyresavtal mellan föreningen och hyrestagaren. Detta
avtal skall vara signerat minst 7 dagar innan uthyrningen av båda
parter.
Senast 24 timmar innan uthyrningen måste också en lista med namn på
alla deltagare ha skickats in till oss.

AVBOKNINGSPOLICY
Avbokning kan ske utan avgift senast 30 dagar före datumet för
evenemanget.
Därefter kommer ni att debiteras för hela beloppet.

TIDER
Det går bra att hyra Gula Villan på dagen och/eller endast på
kvällen, senast till kl. 03:00. Det finns två tidspass som går att

boka, antingen dagspasset (08:00 - 18:00) eller kvällspasset (18:00
- 03:00). Passen är exklusive den städtid som ingår i hyran. Passen
avser den tiden ni har tillgång till lokalen.
Om evenemanget hålls till kl. 03:00 stänger alkoholserveringen en
halvtimme dessförinnan.
Om ni önskar hyra Gula Villan ett helt dygn gör vi en individuell
prisbedömning.
Det är viktigt att ni är tydliga med när ni själva önskar vara på
plats så att personalen kan förbereda och öppna lokalen.

KOSTNAD
I timkostnaden ingår personal under hela evenemanget, städning före
och efter evenemanget, porslin och bestick samt vissa
förbrukningsvaror.
< 20 gäster

21-50
gäster

51 - 70
gäster

> 71 gäster

1 personal

2 personal

3 personal

4 personal

Dagtid (08:00 18:00)

6000:-

8000:-

9600:-

11200:-

Kvällstid (18:00 03:00)

6000:-

8000:-

9600:-

11200:-

Alla angivna priser är exklusive 25% moms.
-

-

Om ingen alkohol serveras på evenemang med mindre än 50 gäster
behövs generellt sett endast 1 person i personal.
Vi förbehåller oss rätten att fakturera hyrestagare vid
eventuella skador på lokalen eller inventariet.
Antalet personal som står i tabellen är en generell
uppskattning. Utifrån evenemangets utformning bestämmer vi hur
många i personal vi anser vara lämpligt.
Denna tabell visar prisexempel. Vid uthyrning rörande endast
ett fåtal timmar kan en individuell prissättning göras.

EVENEMANG UTAN ALKOHOLSERVERING
Under uthyrningar där det inte serveras alkohol gäller samma
bestämmelser som vid uthyrningar med alkoholservering. Vid denna typ
av uthyrning måste en tydlig specifikation gällande arrangemanget

meddelas föreningen. Observera att frånvaron av alkohol inte bara
gäller den som serveras via föreningen utan även medhavd sådan.
Även dessa tillställningar kräver att en person från personalstyrkan
finns närvarande i lokalen.
FÖR UNIVERSITET OCH STUDENTFÖRENINGAR
För utbildnings- och studiesociala aktiviteter som arrangeras av
institutioner, fakulteter, studentföreningar eller andra
universitetskopplade organisationer finns möjlighet till kraftigt
reducerade priser.

