PRISLISTA LADAN
LÅNGÄNGENS GÅRD
2019-2020

DRIVS I SAMARBETE MED:

LADAN
PRISLISTA 2019 INKL. MOMS

För 2020 addera 10% enligt vår prispolicy - Se vår ”Policy för supernöjda kunder”

KOMBINERA FRITT I STEGEN FÖR ATT RÄKNA UT ERT TOTALPRIS
(GRUNDAVGIFT + STEG 1 TILL 5)

ENKEL BOKNING - Vid bokningstillfället binder ni inte Er till vilka tjänster och produkter ni vill köpa av oss. Beställ det ni önskar senast 14 dagar innan Ert event. - Så enkelt!
GRUNDAVGIFT LOKALHYRA Tillgång till lokal 10.00-07.00 - Gäster till 03.00
Söndag, måndag, eller tisdag (inkl. bord & stolar).......................12 995:Onsdag, torsdag, eller fredag (inkl. bord & stolar).......................17 995:Lördag (inkl. bord & stolar)..............................................................23 995:- Max 108 sittande & Max 150 personer i lokalen.
- Koordinator ingår i 2 timmar, samt inspirationsmöte för att hjälpa Er med planeringen.

KOMPLETT EVENT RABATTER & FÖRMÅNER Låt oss göra hela Ert event
KÖP ALLA STEG 1-5 FRÅN LÅNGÄNGENS GÅRD & NI FÅR:
- 5% rabatt på hela Er beställning från Långängens Gård
- Vi bjuder Er på komplett eventkoordinering (Värde 12 995:-)
- Vår eventgaranti - Se vår ”Policy för supernöjda kunder”
- Tillgång till Gårdsbyggnaden & hela trädgården
- Ni behöver inte bestämma Er vid bokningstillfället - Senast 14 dagar innan.

STEG 1 PORSLIN & UPPSTÄLLNING Exkl. blommor & egen dekoration
VÄLJ EGET PORSLIN...............................................................................0:Mottagning, förvaring & leverans av Ert porslin........................1 995:Stolsöverdrag......................................................................................35:-/st
ELLER VÅRT PORSLIN - Grundavgift (inkl. diskare)............2 995:+ KOMPLETT KUVERT (inkl. dukning & uppställning)....135:-/gäst
Stolar utan överdrag...................................................................- 35:-/gäst
Duka & ställ upp själva..............................................................- 28:-/gäst
Tyghanddukar................................................................................- 9:-/gäst
- Komplett kuvert innehåller allt ni behöver för en fin standarddukning på Ert event.

MER INFORMATION
Rental Stories erbjuder även hyra av vintageporslin och annan spännande dekor.
Efter att ni har bokat så ingår ett kostnadsfritt inspirationsmöte med någon av
våra koordinatorer där ni får djupdyka i dukning, blommor och dekorationer för
att skapa en personlig känsla. Ni går även igenom hur ni bäst planerar set-up av
dekor på eventet, vad som ingår i kuvertavgiften, tilläggstjänster och mycket mer.

STEG 3 MAT Laga själva, anlita oss, eller använd valfri leverantör
VÄLJ EGEN MAT - Support (inkl. grillar & sophantering)......1 995:ELLER VÅR BERÖMDA BBQ (minimum 36 gäster).......395:-/gäst
Crostini...............................................................................................+ 20:-/st
Bodegas.............................................................................................+ 45:-/st
Förrätt..........................................................................................+ 105:-/gäst
Ost/Dessert..................................................................................+ 75:-/gäst
Servering tårta (ordna själva, eller genom oss)....................+ 15:-/gäst
Vickning........................................................................................+ 40:-/gäst
Kock under service (om ni inte tar alla stegen från oss)............487:-/tim
- Vårt utekök finns att tillgå vid egen mat. Grillar utan kol, samt support från oss ingår.

MER INFORMATION
Vi är berömda för vår mat och vår BBQ är så pass uppskattad av gästerna att vi
inte erbjuder något annat som varmrätt. Är ni ändå osäkra så har ni möjlighet att
prova vår BBQ och annan mat på öppna huset första helgen i maj.

STEG 4 DRYCK Lämna Er dryck till oss några dagar före eventet för enkel hantering
VÄLJ EGEN HANTERING (support & sophantering ingår ej)........0:Is för kylning/drinkar.................................................................+ 18:-/gäst
Kaffe/te.........................................................................................+ 20:-/gäst
ELLER VÅR HANTERING (inkl. support & sophantering)......1 995:Is för kylning/drinkar.................................................................+ 18:-/gäst
Kaffe/te.........................................................................................+ 20:-/gäst
- Vår hantering innebär att ni lämnar & vi går igenom drycken, samt kyler den åt Er.

MER INFORMATION
I ladan är endast Er egen alkohol tillåten, men trädgården & gårdsbyggnaden är
innanför området för vårt ordinarie tillstånd. Det går bra att nyttja de ytorna om
ni köper alkoholen från oss och ni behöver endast köpa för just det momentet. Ni
måste välja alla 5 steg ifrån oss för att få tillgång till den möjligheten.

STEG 2 SERVERINGSPERSONAL Komplett service under & efter Ert event
VÄLJ EGEN PERSONAL - Support (inkl. slutstädning).........5 995:-

STEG 5 LJUD & LJUS Hyr vårt ljud & ljus för maximalt tryck på dansgolvet
VÄLJ EGET LJUD & LJUS (inkl. support)................................2 995:-

ELLER VÅR PERSONAL - Grundavgift (inkl. slutstädning)..4 995:+ PERSONAL (cirka 1 per 20 gäster - min 3 personal)........438:-/tim

ELLER VÅRT LJUD & LJUS (Komplett för DJ el. egen).......5 995:Projektor (i ladan)..........................................................................+ 1 495:-

- Räkna på serveringspersonal från gästers ankomst till gästers avfärd + grundavgift.
- Serveringspersonal kommer 1 timme innan gäster och lämnar när det är städat.

MER INFORMATION
Om ni väljer egen personal kommer Er personal att få en genomgång, samt
support före och under eventet av oss. Räkna på 1 personal per 12 gäster om de är
ovana. Straffavgifter kan utgå om Er personal inte följer vår instruktion.

- DJ-rigg ingår ej - DJ tar med egen utrustning och kopplar in i vårt system på 1 minut.
- Koppla bara in dator, telefon, eller surfplatta och ni är igång. Trådlös mikrofon ingår.

MER INFORMATION
Vår utrustning håller väldigt hög klass och till en kostnad som är lägre än hälften
jämfört med om ni hade hyrt den själva. Ni får gärna ta med Er egen utrustning,
men vi måste då ta en avgift för tiden det tar att montera ner vår utrustning.

MER HJÄLP? - Se nästa sida för fler produkter och tjänster från vår partner Rental Stories som kan göra Ert event bättre och Er planering enklare, samt för vigsel på gården.

LADAN
TILLÄGGSTJÄNSTER 2019 INKL. MOMS

Långängens Gård ansvarar inte för tilläggstjänster från Rental Stories

TILLÄGGSTJÄNSTER KOMMER PRESENTERAS PÅ ERT INSPIRATIONSMÖTE EFTER BOKNING
(DETTA ÄR ETT AXPLOCK AV VAD RENTAL STORIES ERBJUDER)

* - Grundavgiften är obliogatorisk vid vigsel på gården

KOORDINERING & SET-UP Låt oss ta hand om mer än bara Ert event

DEKOR & MÖBLER Ett urval av våra populära tillval i ladan

KOMPLETT EVENTKOORDINERING.....................................12 995:Ingår om ni tar steg 1-5 från Långängens Gård.

DEKOR PÅ BORDEN......................................................................................:
Mässingsljusstakar (inkl. kronljus)................................................35:-/st
Ljusstakar rustik (inkl. kronljus)....................................................35:-/st
Ljuslyktor mässing (inkl. blockljus).....................S 55:-/st | L 83:-/st
Cylindrar (inkl. blockljus)..................S 42:-/st | M 80:-/st | 100:-/st

SET-UP AV DEKOR (Minimum 4 timmar)............................550:-/tim
- Se ”Komplett eventkoordinering” för hur vi planerar ett event.

VIGSEL PÅ GÅRDEN Ha Er vigsel i anslutning till Er fest
GRUNDAVGIFT VIGSEL* (Inkl. vigselkoordinator)..................2 995:Vigselbåge.......................................................................................+ 4 500:Matta vid altare.................................................................................+ 300:2 Mattor längs gång..........................................................................+ 600:Bänkar och/el. klappstolar.......................................................+ 45:-/gäst
Paraplyer..........................................................................................+ 20:-/st
Tält......................................................................................+ Fråga för offert
- För mer info & bilder se Rental Stories inspirationsblad som ni får på inspirationsmötet.

BLOMMOR Vår florist hjälper Er med allt ni behöver för att skapa Er drömdukning

ÖVRIG DEKOR & MÖBLER.........................................................................:
Utöka med fler ljusslingor med glödlampor (8 m)...................220:-/st
Stolar & Bord ”Industri & Rustik” (max 92 gäster).............93:-/gäst
Loungepaket – Soffa + 2 fåtöljer + 2 trälådor + matta...............1 350:Öltapp + Bar (inkl. montering)........................................................3 900:Barskylt ”B.A.R”..................................................................................945:Buffébord för tårta av vintunnor......................................................1 440:DETALJER (Fråga oss om idéer & för offert)............................................:
- Gästbok			
- Goodie Bags till gäster
- Fotobås/poloraid		
- Food Truck & annan mat
- Ballonginstallation		
- Jätteballonger
- Se bilder & få mer inspiration på dekor på www.rentalstories.se.

PÅ BORDEN (inkl. vaser)...............................................................................:
Små udda vaser med blommor efter säsong.............................75:-/vas
Girlanger (Gröna | Maffiga)....................................250:-/m | 450:-/m
Blomsterarrangemang S (per bord om 6 gäster cirka)...........450:-/st
Blomsterarrangemang M (per bord om 6 gäster cirka).........850:-/st

UNDERHÅLLNING Från mingel till nattsudd

- Vi kan även utföra fler specialsydda lösningar med blommor & grönt.

- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

TRYCKSAKER Rental Stories duktiga formgivare skapar efter Era önskemål
INBJUDAN & TACKKORT...........................................................................:
Custom made-paket (vi tar fram tillsammans)............Fråga för offert
PROGRAM, HÄFTE, PLACERINGSKORT & BORDSKORT..........:
Custom made-paket (vi tar fram tillsammans)............Fråga för offert
SKYLTAR.............................................................................................................:
Välkommen/info...................................................................Fråga för offert
Bordplaceringskarta............................................................Fråga för offert
Pilar ......................................................................................Fråga för offert
Instagramskylt.....................................................................Fråga för offert
- Vi hjälper Er med text, design & innehåll.

ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
- DJ - Ljud Mingel/Vigsel
- Liveband fest & mingel
- Stråkkvartett		
- Solist till vigsel

TRANSPORT & LOGI Gör resa & boende till en upplevelse
ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
- Buss till & från festen
- Båt till brygga på Lidingö
- Transport för bröllopsparet
- Hotell & vandrarhem
- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

BRÖLLOPSSPECIFIKT Allt runt & kring Ert bröllop
ETT URVAL (Fråga oss om idéer & för offert)..........................................:
- Tårta & alternativ till tårta
- Hår & make-up-artister
- Bröllopskläder		
- Bröllopsresa
- Fotografer & Videografer
- Ringar & Morgongåva
- Ta del av vår kunskap & stora nätverk.

BOKA TIDIGT - För att garantera att ni får den dekor ni vill ha, samt för att inte missa ledtider för t.ex. tryck rekommenderar vi att ni bokar Era tilläggstjänster så tidigt som möjligt.

LADAN
VAD SOM INGÅR

I grundavgiften, samt våra produkter

DETTA INGÅR I GRUNDAVGIFTEN - LOKALHYRAN:

STEG 2 - SERVERINGSPERSONAL

UTEPLATS

EGEN PERSONAL

Det finns ett utekök med stor grill och beredningsytor under tak.

Er ansvariga servis skall skriva på ”Instruktion - Egen Personal” och
godkänner därmed att vi kan komma att fakturera straffavgifter om inte
våra regler efterlevs.

I anslutning till ladan finns vår uteplats som kan användas till Ert
förfogande med en stor markis (10 X 8 Meter). Markisen är bra som
back-up vid regn, samt starkt solsken, MEN fungerar inte i hårda
vindar (Över 11 m/s). Vid kombinationen regn och stark vind kan
beslut tas på att använda gårdsbyggnaden som back-up.

BORD & STOLAR

Det finns minst 18 bord som är 180X70. Borden är klassiska festvåningsbord och gör sig bäst med duk på enligt oss.
Det finns minst 108 stolar (utan överdrag). Överdrag går att hyra och
skapar en bättre känsla enligt oss.

GRUNDDEKORATION

Generellt så dekorerar vi taket med några få ljusslingor, men lämnar
för övrigt lokalen tom så ni kan dekorera ladan utifrån Era preferenser.
Diskutera gärna Era idéer på dekor under inspirationsmötet.

VÄRMARE

Det finns värmare för att göra lokalen varm även under kyliga kvällar.

BAR

Väljer ni egen serveringspersonal så utgår en avgift och i den avgiften
ingår support från Långängens Gård 24 timmar om dygnet. Vi tar
emot Er personal och förser de med personalrum, har en genomgång,
samt finns tillgänglig vid behov och i nödsituationer.

I priset ingår även slutstädning.

VÅR PERSONAL

Våra proffsiga och härliga kollegor brinner för att göra kvällen speciell
för Er. Personalen kommer 1 timme innan gästernas ankomst och
lämnar när lokalen är städad. Slutstädning ingår och komplett service
enligt Era önskemål på servicenivå.
Bartender behövs endast om ni vill ha drinkar som inte en kunnig
servitör/servitris kan göra. Ta en diskussion med koordinator.

STEG 3 - MAT

Vid baren finns en bardisk, barhyllor och en stor griffeltavla. Det ingår
även en del barutrustning. Vi har inga kylar i baren, så vi rekommenderar att ni köper is av oss, eller annan leverantör.

EGEN MAT

EXTRA BORD

VÅR MAT

Det finns minst 2 bord med bockar att använda som presentbord, eller
för t.ex. fördrink etc. Det finns även ett stort buffébord på uteplatsen.

TOALETTER

Det finns 3 toaletter inkl. en handikapptoalett. Vi städar toaletterna inför
eventet, samt förser med toalettpapper, tvål, pappershanddukar m.m.

STÄDMATERIAL & PYSSELLÅDA

Det finns tillgång till städmaterial och utrustning under hela dagen. Vi
förser Er även med en korg med saxar, häftapparat, snören, tejp och
andra saker som kan komma till användning.

STEG 1 - DUKNING & UPPSTÄLLNING
EGET PORSLIN & UPPSTÄLLNING

Väljer ni att ta eget porslin så kan vi hjälpa Er med att ta emot godset,
samt skicka iväg det med Er transport. Vi tar emot samma dag och
godset måste skickas iväg senast 12.00 dagen efter.
Ni kan även beställa stolsöverdrag direkt av oss till ett bra pris.

VÅRT PORSLIN & UPPSTÄLLNING

I grundavgiften ingår diskare så att ni alltid har tillgång till rent gods.
I kuvertavgiften ingår uppställning av bord, uppställning av stolar
med överdrag, putsning av bestick och glas, dukning av bestick, glas,
porsling och servett. För Er egen dekor och detaljer så skall det ställas i
ordning av Er, alternativt genom tilläggstjänst från Rental Stories.
Vad som ingår i listan och hur vårt porslin etc ser ut varje säsong, finns
att beskåda under öppna huset, samt på instagram efter öppna huset.
I priset ingår glasburkar för värmeljus/blommor. Blommor ingår EJ!
För spännande detaljer se tilläggstjänster från Rental Stories.

Väljer ni egen mat så ingår grillar, utekök, sophantering, samt support
ifall något oförutsett händer. Det finns inte tillgång till kök.
Se vår meny. Tar ni alla 5 steg från Långängens Gård så ingår kock
vid servering. Väljer ni vår mat, men inte tar alla steg från oss tillkommer en kostnad för kocken under serveringen. Bufféfat ingår till BBQ.

STEG 4 - DRYCK
EGEN HANTERING DRYCK

Ni ansvarar själva för all dryckhantering. Ni kan köpa kaffe/te, samt
is av oss för att underlätta för Er. Sophantering ingår ej!

VÅR HANTERING VÅR DRYCK

Vi tar emot Er dryck lämplig dag innan Ert event. Vi går igenom all
dryck med mängder, vad som ska gå med vad, samt efter eventet
packar vi ihop överblivet för Er att hämta vid lämpligt tillfälle.
Köp till is för att kyla ner dryck i och runt ladan, samt kaffe/te.
Sophantering ingår och vi tar hand om alla kartonger och glas/burkar.

STEG 5 - LJUD & LJUS
EGET LJUD & LJUS

Vår utrustning är fast och det mesta är installerat i taket. Väljer ni eget
ljud & ljus, så plockar vi ner våra högtalare, samt stänger av elen till
vår utrustning. En avgift utgår för extern firma.

VÅRT LJUD & LJUS

Vi har en fast utrustning med tung bas, kraftfulla toppar och trådlös
mikrofon. Det finns scanners, laser, led-strobe, samt hazer. Det enda ni
behöver göra är att koppla in mobiltelefon/surfplatta, alternativt DJ med
egen rigg. Projektor finns installerat i taket.
Hyr en mobil rigg för mingel och ceremoni utomhus av Rental Stories.

LADAN
REGLER

Vid bokning av lokal i Långängens Gård AB
OBS! Med kunden menas den juridiska person, eller företag som utför bokningen. Är ni flera som tillsammans bokar lokalen så kommer Långängens
Gård AB endast att diskutera innehållet i avtalet med den juridiska kunden, samt kontaktperson som utför bokningen å företagets vägnar.

BOKNINGSREGLER & BETALNING

AVBOKNINGSREGLER

PRELIMINÄRBOKNING
Kunden preliminärbokar ett datum och giltighetstiden är 7 dagar om
ingen annan överenskommelse nås. Efter 7 dagar äger Långängens
Gård AB rätten att boka med annan part utan kundens medgivande.

Vid avbokning upp till 14 dagar innan eventet erhåller Långängens
Gård AB depositionen.

Preliminärbokningen är kostnadsfri och skall ske via formulär på
hemsidan. Kunden kommer att få bekräftelse via e-post på preliminärbokningen med giltighetstid. Långängens Gård är skyldig att inte boka
med annan part tills kunden bekräftar bokningen, att giltighetstiden
har gått ut, eller att kunden skrifltigen via e-post har sagt upp sin
preliminärbokning.
BOKNINGSBEKRÄFTELSE
När kunden vill göra en bokning så fyller kunden i formulär på
hemsidan och kunden skall godkända reglerna i det här avtalet vid
bokningstillfället. Långängens Gård kommer att bekräfta bokningen via
e-post inom några arbetsdagar.
Vid bokningstillfället binder kunden sig enbart till lokalhyran och
kunden bestämmer själv vilka tjänster och produkter som kunden vill
att Långängens Gård tillhandahåller senast 14 dagar innan eventet.
DEPOSITION
Vid bokning utgår en deposition motsvarande lokalhyran för den dagen
(0% moms) enligt gällande prislista. När bokningsavgiften är erlagd har
kunden och Långängens Gård AB ingått avtal enligt våra regler. Depositionen kommer att dras av på slutfakturan. Vid utebliven betalning av
deposition på utsatt datum (5 betalningsdagar) äger Långängens Gård
rätten att boka med annan part utan kundens medgivande.
Faktura kommer skickas via e-post inom några arbetsdagar. När
deposition är erlagd så får kunden en bokningsbekräftelse via e-post.

Vid avbokning 14 dagar innan upp till dagen för eventet så äger
Långängens Gård AB rätten att fakturera 100% av alla förbeställda
artiklar, samt erhåller depositionen.
Avbokning skall ske skriftligen via e-post.

FORCE MAJEURE
Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd,
väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter
utanför Långängens Gård AB kontroll, berättigar Långängens Gård att
häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd till kunden.

PRISÄNDRINGAR
Långängens Gård AB äger rätten att justera produkterna och priserna
enligt god affärsed under tiden för avtalet.

EGEN PERSONAL
Ifall kunden vill använda sig av personal som ej är anställd av
Långängens Gård AB så skall kunden utse en person som agerar som
ansvarig servis. Ansvarig servis skall få genomgång av ansvarig från
Långängens Gård AB. Straffavgifter kan tillkomma.

KONFETTI, PYROTEKNIK & SVÄVANDE LYKTOR
Konfetti, pyroteknik och svävande lyktor är under inga omständigheter
tillåtet i och i anslutning till ladan. En straffavgift á 10.000:- plus timdebitering för städning kommer att debiteras vid missbruk.

BESTÄLLNING
Senast 14 dagar innan eventet skall kunden informera Långängens
Gård AB om vilka artiklar kunden önskar beställa från Långängens
Gård AB. Vi äger rätten att neka försäljning av våra produkter efter
denna tidpunkt.

GODKÄND VAKT

Senast 7 dagar innan eventet skall beställningen vara komplett med antal artiklar, samt specialkost om kunden beställer mat från Långängens
Gård AB. Den beställningen ligger till grund för slutfaktura om inte nya
artiklar tillkommer, samt antalet artiklar överstiger den ursprungliga
beställningen.

Eftersom Långängens Gård AB är medlemmar i branschorganisationen Visita så kan vi erbjuda opartisk och kostnadsfri juridisk hjälp
om Långängens Gård AB och kunden skulle hamna i konflikt gällande
innehållet i detta avtal.

FAKTURA
Efter eventet skickar Långängens Gård AB en faktura med de
förbeställda artiklarna med avdrag för depositionen. Fakturan är på 10
betalningsdagar. Vi följer svensk lagstifning gällande dröjsmålsränta
och en avgift á 250:- kan komma att faktureras vid påminnelse.
STRAFFAVGIFTER
Långängens Gård AB äger rätten att ta ut straffavgifter om kunden
orsakar merkostnader utanför Långängens Gård ABs kontroll.

Vid event där majoriteten av gästerna är under 26 år skall kunden
tillgodose en vakt godkänd av Långängens Gård AB.

VID KONFLIKT GÄLLANDE AVTALET

POLICY FÖR SUPERNÖJDA KUNDER
Vår policy för supernöjda kunder skall betraktas som garantier och
policys utanför avtalet mellan kund och Långängens Gård AB.

LÅNGÄNGENS GÅRD AB - ORG NR. 556808-5103
Långängens Gård AB
Långängens Gård
181 41 LIDINGÖ

LADAN PÅ LÅNGÄNGENS GÅRD DRIVS I SAMARBETE MED
FNB CATERING & EVENTS OCH RENTAL STORIES
FÖR MER INFORMATION:
www.langangensgard.se

VI ÄR EN DEL AV:

