Huset erbjuder alltid:
Garderobshängare.
5 st toaletter varav en är handikappanpassad och med skötbord.
Uthyrningspolicy och barpriser bifogas
inför undertecknande av avtal.
Dryck betalas direkt i baren alt. på faktura.

Kontaktperson info/bokning:
BooFolketsHus.se
albin@BooFolketsHus.se
08-747 72 07 Albin Waerndt
Boo Folkets Hus hittar du direkt bakom Boo
Församlings hus i Orminge Centrum.
Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo

Vi på Boo Folkets Hus arrangerar och
producerar årligen Orminge Karneval.
För det krävs stora portioner av sprudlande
kreativitet, kärlek, servicekänsla och
engagemang. Det är erfarenheter och
kunskaper som vi gärna delar med oss av.

Tillsammans med dig vill vi förverkliga
din drömfest!
Välkommen att höra av dig så berättar vi mer.

Din lokala festvåning

Hur vill du ha din fest?

Paket 2
Stora festvåningen pris: 7000 kr inkl moms.
Lokaltid kl. 17:00-01:30. Tiden inkluderar ert
iordningställande av lokalen. I hyran ingår
lokalerna ”Caféet” och ”Salongen”, befintliga möbler, ljud och ljus, barpersonal och
städning av lokal. Lokalen är lämplig för max
120 sittande matgäster. Mat och dryck enligt
paket 1.

Hos oss kan du hyra en lokal som den är, men
du kan också välja till en hel del extra.
Vi har lokaler för såväl dina små som stora
planer, och ett brett nätverk med alla möjliga
slag av underhållning för den som så önskar.
Vi kan hjälpa till med artister, DJ, dekorföretag, cateringfirmor, ljud och ljustekniker, tältlösningar och mer därtill. Självklart
har vi med en stor portion engagemang
och kärlek i det vi gör.

Barnkalasoffert på begäran.

Paket 1
Tillsammans kan vi förverkliga din dröm!

Lilla festvåningen pris: 5000 kr inkl moms.
Lokaltid kl. 17:00-01:30. Tiden inkluderar ert
iordningställande av lokalen. I hyran ingår
lokalen ”Caféet”, befintliga möbler, ljud och
ljus, barpersonal och städning av lokal.
Lokalen är lämplig för max 70 sittande
matgäster. Dryck köper ni av oss i baren.
Mat beställer ni av valfri cateringfirma.
Vi samarbetar med bra lokala leverantörer
som vi varmt rekommenderar.
Boo Folkets Hus tillhandahåller ej serveringspersonal, men kan utöver barpersonalen
ordna personal för snabb avdukning.

Födelsedag, bröllopsfest, dop eller barnkalas? Vad som än planeras, där ni kanske blir
fler än bostaden klarar av, finns vi och underlättar en del av jobbet.
Tillsammans kan vi förverkliga din dröm!
Vi har paketlösningar för både stora och mindre fester. Vi har personal på plats som kan
hjälpa till med ert iordningställande av lokalen.
Hos oss går du hem på kvällen efter en lyckad
fest och slipper tänka på städet dagen efter!

Övriga tjänster:
Möbleringsarbete 250 kr/påbörjad halvtimme
och personal.
Extra diskplockare 1000kr/4 tim.
Porslin 10kr/kuvert inkl disk.
Kaffeporslin 5kr/kuvert inkl disk.
Ansökan till kommunen om utökat öppethållande för försäljning av alkohol efter kl. 01:00
debiteras 1500kr.
Extra hyrestid för lokal utöver kl. 17:00-01:30
tillkommer med 1000kr/tim inkl 1 personal.
Extra ljud och ljusteknik, personal eller andra
önskemål enligt offert.
Servetter, dukar och ljushållare finns i vårt
sortiment om så önskas.

