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● SJÖVILLAN ●
Varmt välkomna till Sjövillan belägen vid Lilla Nyckelviken i det härliga naturreservatet
Nyckelviken i Nacka, endast tio minuters bilfärd från Slussen. Sjövillan kan man hyra som den är och ta med
sig både egen mat och dryck eller så kan någon av våra samarbetspartners hjälpa er med allt från inköp till
dukning, mat och städning. Då Sjövillan är väldigt eftertraktad kan vi tyvärr ej ta några preliminärbokningar.
Vi lovar Er en oupptäckt oas som ligger helt ostört med en mildsvid utsikt över Stockholms inlopp.
Perfekt för det lilla bröllopet, dopet, högtidsdagen eller lite mer intima företagsmiddagar,
kick-offs, kräftskivor och konferenser.
Specifikationer:
Antal våningar: 2
Antal rum: 6 plus kök
Antal sittplatser: Totalt 48, Max 32 i ett och samma rum
Inventarier/utrustning som ingår i hyran:
Bord, stolar, porslin, bestick, glas, kök med ugn, kyl, frys, kaffebryggare samt diskmaskin.

Samarbetspartners:
Catering och personal - 08-650 90 20 www.skafferiet.se
Städning och sophantering - 070-964 11 39 www.konsultstadarna.se DJ - Roland Berglund 070-874 02 41
Peder Sönnergaard 070-834 34 74

Vill ni ha hjälp med mat, personal mm. vänligen kontakta oss för mer information.
info@nyckelvikensherrgard.se Tel: 08 718 00 21
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Bokningsbekräftelse/Villkor
SJÖVILLAN vid LILLA NYCKELVIKEN

Ordningsregler:
1. Rökning är förbjuden i lokalerna
2. Levande ljus är tillåtna men skall hanteras varsamt och får ej lämnas utan uppsikt
3. Det är förbjudet att elda i kakelugnar, använda rökmaskiner samt fyrverkerier och konfetti. (Då byggnaden är
av kulturhistoriskt värde har brandlarmet har EJ någon fördröjning och hyresgästen är då ansvarig för
brandkårens utryckningskostnad om ca 12 500 kr exkl. moms.)
4. Kostnad för eventuell skada på byggnad, inventarier eller natur under bokningstillfället svarar hyresgästen för.
5. Det är absolut förbjudet att dansa på gräsmattan och ha högtalare utomhus, alltså INGEN fest utomhus, den
har ni inne.
6. Parkering tillåten för 2 fordon. Övriga fordon hänvisas till huvudparkeringen
7. Det skall vara tyst på området senast 03:00
8. Det är ej meningen att någon mat ska tillagas på plats men det går bra att värma upp etc.
9. Det är förbjudet att vistas i den intilliggande hagen
10. OBS - Uthyres för max 48 personer
11. Då vi haft problem med städning och möbelåterställning är det ett krav att boka städning via Konsultstädarna
som nås på nummer 070-458 23 14. De har olika paket.
Tillgång och Nycklar:
Nycklar hämtas i Huvudbyggnaden kl 11:30 samma dag som arrangemanget. Nycklar skall lämnas senast kl 11:00
dagen efter arrangemanget. OBS - Tänk på tiden då ni gör inbjudan för kalas eller vigsel så ni hinner duka mm innan
gästerna kommer. Vill ni ha tillgång dagen innan måste den hyras. Vid försenad återlämning av nycklar samt att allt
skall vara bortforslat från Sjövillan debiteras:
1. 30-60min 500:2. 60-120 min 1500:3. därefter 250:- /tim
I hyran ingår:
- Porslin, glas samt bestick för 48 personer
- Bord, stolar, Vattenkaraffer och termosar
- Hushållskök med spis, kyl, frys, diskmaskin, kaffebryggare, vattenkokare och mikrovågsugn
Städning och disk (Konsultstädarna måste anlitas - 070-458 23 14)
Hyresgästen ansvarar för ALL städning invändigt och utvändigt.
-

Hushållssopor kan lämnas i behållaren uppe vid infarten till Sjövillan
Tomglas, Kartonger och övrigt som ej är hushållssopor ska hyresgästen forsla till kommunens
återvinning. Om så ej sker debiteras kostnaden för detta (från 500:-).
Möbler skall ställas tillbaka enligt ursprungsplan
Porslin, glas, bestick mm skall diskas och återställas på sina respektive platser
Hyresgästen ansvarar utomhus är området ända upp till infarten- . Allt skräp, rester & fimpar ska bort!
Om inte utemiljön är städad på kapsyler, fimpar, burkar, glas, allt, m.m. debiteras ni från 500:Om sopor inte bortforslas debiteras ni från 500:-
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Datum för arrangemang:_________________
Okt, nov, mars & apr
☐Sön – Tor 7 500 kr
☐Fre 8 500 kr
Maj – sept
☐Sön – Tor 8 500 kr
☐Fre 11 500 kr

☐Lör 9 500 kr
☐Lör 13 500 kr

Vi är glada att ni valt att hyra Sjövillan vid Lilla Nyckelviken och hoppas ni har en trevlig tillställning. Nyckelviken är ett
väl bevarat kultur och naturområde. Nacka kommun har lagt ner stor energi på att miljön skall bevaras kulturhistoriskt
men att det trots detta även skall finnas tillgänligt för allmänheten.
Vi har därför några ordningsregler som vi ber er och era gäster att ta hänsyn till.
Bokning
Då Sjövillan är väldigt eftertraktad kan vi tyvärr ej ta några preliminärbokningar.
Bokning blir endast bekräftad då vi mottagit denna bekräftelse.

Vi har läst villkoren för Sjövillan och godkänner dem:
Ort och datum:_________________________________________________________________
Underskrift:_______________________________ e-mail:_______________________________
Namnförtydligande:___________________________ Mobil nr:___________________________
Faktura adress:__________________________________________________________________

Vänligen skriv under, scanna och maila i retur till info@nyckelvikensherrgard.se
Nyckelvikens Herrgård, 131 49 Nacka.

