
 

 

 
 

 
 
Göta studentkår, Kårkällar’n 

 
 

Götabergsgatan 17 bokning@karkallaren.se 

411 34 Göteborg www.karkallaren.se 

 

Sida 1/5  

Avsändare: Pub & Eventkommittén vid Göta studentkår 
Datum: 2016-08-13 

Bokningsvillkor för Kårkällar’n 

Göta studentkårs kårföreningar och studentgrupper  

Hyreskostnad: 700 kr, 1/6 av kvällens omsättning1 tillfaller arrangör. Ingen vinstdelning 
görs om totala försäljningen understiger 2000 kr. 
Hyreskostnad vid servering i Stora salen är 1000 kr, i övrigt gäller samma villkor för 
vinstdelning. 

Extern förening eller motsvarande  

Hyreskostnad: 1300:- 1/6 av kvällens omsättning2 tillfaller arrangör.  

Privatpersoner  

Hyreskostnad: 1300:- Avdrag ges på hyreskostnad motsvarande 1/6 av kvällens 
omsättning3, detta återfås efter arrangemang.  

Villkor  

Ovan förutsätter att bokande part ansvarar för  
 Personal i entré, kök, plock, samt om antalet gäster är fler än 50 minst en(1) 

barpersonal, per 50 gäster, utbildad i ansvarsfull alkoholhantering (RUS eller 
SUS, samt motsvarande)4.  

 Städning, i anslutning till stängning. Städningen skall vara avslutad senast kl 02. 

Övrigt  
 Eventuell entréavgift tillfaller arrangör.  

 Kvällens personal kan för eget bruk handla läsk eller mat i baren för halva priset.  

 Kårkällar’n står för minst en(1) serveringsansvarig person som behöver vara på 
plats under den tid servering pågår. Tid för åtkomst till lokal överenskommes 
med denne. Standardtid är mellan kl 16 och 02 (totalt 10 timmar), för tid utöver 
10 timmar tillkommer 130 kr/h per serveringsansvarig. 

                                                 
1
 Omsättning är summan av försäljning i baren samt på faktura under kvällen, avdrag görs för eventuell avvikelse i kassan. 

2
 Omsättning är summan av försäljning i baren samt på faktura under kvällen, avdrag görs för eventuell avvikelse i kassan. 

3
 Omsättning är summan av försäljning i baren samt på faktura under kvällen, avdrag görs för eventuell avvikelse i kassan. 

4
 Är ni 51-100 gäster behöver ni 1 st SUS:are, är ni 101-150 behöver ni 2 st SUS:are. 
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 Serveringstillståndet är för kårmedlemmar i Göteborgs studentkårer, varje 
kårmedlem får dock ta med sig en(1) gäst varvid de båda skall nedtecknas på 
gästlista. Uppfylls inte detta måste gäst nekas tillträde i dörren. 
 

 I Kårkällar’n gäller källsortering och sopkärlen kontrolleras löpande. Vid 
klagomål från Göteborgs universitet förbehåller sig Kårkällar’n rätten att tilldela 
straffavgift till arrangör på upp till 1000:- samt att vidarebefordra dylika 
straffavgifter som utfärdas av Göteborgs universitet till arrangör. Detsamma 
gäller vid otillräcklig städning av lokal5.  

 Ordningsvakt krävs vid fler än 150 gäster efter kl 21. Arrangör ansvarar för att 
minst 2 veckor i förväg meddela Kårkällar’n om vaktbehov samt bekostar halva 
vaktkostnaden (ca 260:-/h). Även vid andra arrangemang kan Kårkällar’n 
bedöma att särskild åtgärd vidtags för att garantera ordning (ordningsvakt, extra 
personal o.s.v.), varvid arrangör får stå för merkostnader.  

 Serveringsansvarig person ifrån Kårkällar’n har alltid rätt att stoppa eller stänga 
arrangemanget om ordningen ej kan garanteras eller tillstånds- och 
bokningsvillkoren ej efterlevs. 

Bokning 

Bokningsförfrågan görs via formulär på www.karkallaren.se eller via mail till 
bokning@karkallaren.se. Då bokning bekräftats från Kårkällar’n skall arrangören 
slutgiltigt bekräfta genom att hyran överförs till Kårkällar’ns bankkonto:  
 
Kårkällar’ns Swedbank konto  
Clearing: 8105-9  
Konto: 924 417 089-1  
 
Vid avbokning minst en vecka i förväg återbetalas hyran till fullo, vid senare avbokning 
återfås hyran ej.  

Catering m.m.  

Förfrågan om catering eller inköp av andra råvaror till arrangemang går via Kårkällar’ns 
bokningsansvarige. Hen nås via bokning@karkallaren.se.  
 

                                                 
5
 Städning i puben godkänns av kvällens serveringsansvarig, städning av stora hallen och omgivande lokaler bedömer Göteborgs 

universitet. 

www.karkallaren.se
bokning@karkallaren.se
bokning@karkallaren.se
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Särskilda villkor vid bokning av stora hallen  

Kårkällar’n ansvarar för all alkoholhantering i samband med studentföreningars 
arrangemang i stora hallen. Bokning för fest görs enligt nedan: 
1) Boka lokalen preliminärt hos Göta studentkårs expedition, exp@gota.gu.se.                              
2) Kontakta bokning@karkallaren.se för att få bekräftat att vi kan tillstå med 
alkoholhantering vid bokning.                                                                                                              
3) Bekräfta bokningen hos Göta studentkårs expedition samt till Kårkällar’n genom att 
betala in hyran. 

 
Bokning av stora hallen bör ske minst en månad i förväg, vid senare bokning så ökar 
risken att arrangemanget inte kommer kunna genomföras. Dessutom kan 
extrakostnader för utökat tillstånd tillkomma á 600:- som vi faktureras i efterhand.  
I övrigt gäller samma regler och villkor för stora hallen som för bokningar i puben.  
OBS!: Bokning av Stora hallen medger inte automatiskt tillgång till köket i Puben. Önskar 
man nyttja köket samt porslin osv. i Puben måste detta anges i bokningen så att det inte 
sker några missförstånd eller dubbelbokningar av Puben.  
 
Är du inte en studentförening kopplad till Göteborgs universitet bokas stora hallen via 
Göteborgs universitet på studenternashus@gu.se, istället för Göta studentkårs 
expedition, samt ytterligare hyra tillkommer.  

Stora köket 

Vill du använda det stora köket som ligger i anslutning till Stora salen bokat detta i samband 

med din ordinarie bokning. Kostnad för Stora köket är 1800 kr. Pub & Event tillhandahåller 

en köksansvarig som kan svara på frågor om köksutrustning, hygien och städning.  

Discot 

Bokningsavgift för att boka Discot är 700 kr. Om Puben och Discot är bokade samma kväll 

har den som bokade först förtur på köket. Föreningarna måste sinsemellan komma överens 

om hur köket skall användas under kvällen. Pub & Event tillhandahåller kontaktuppgifter till 

båda föreningarna för att de skall kommunicera med varandra. 

Särskilda villkor vid regelbundet återkommande pubar 

Exempelvis onsdagspubar, karaokepubar samt annan verksamhet som återkommer 
minst månadsvis och är icke-nischade(riktar sig mot bred publik). Pub & Event 
kommittén beslutar vilka verksamheter som är att anse som regelbundna.  
 

 Hyra behöver inte erläggas i förväg, dras istället av på vinstdelning. 

 Personal som jobbar mer än 4 timmar får läsk ”ur pistolen” och en maträtt(från 
reguljär pubmeny) gratis under kvällen, i övrigt betalar man 50% av ordinarie 

mailto:exp@gota.gu.se
bokning@karkallaren.se
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pris som under ordinarie bokningar. Gratismat för arbetande gäller max 10 
personer. 

 All personal förväntas ha ren, hel klädsel, helst profilkläder som Kårkällar’n 
erbjuder. Föreningsklädsel som ej uppfyller detta tillåts enbart i entré och 
garderob. 

 Öppettider på onsdagar bestäms av Kårkällar’n. 
 

Ytterligare information 

Om alkoholservering  

Serveringstillståndet gäller 11-01:00 alla dagar i Kårkällar’n. För alkoholservering på 
ovanvåning behöver vi ansöka om utökat serveringstillstånd, varför bokande part 
behöver framförhållning.  
Serveringstillståndet i lokalerna gäller för "medlemmar i studentkår som ryms inom 
förordningen (1983:189) om studentkårer, nationer och studentföreningar vid Göteborg 
universitet och högskolor samt Chalmers tekniska högskola."  
Utöver detta tillåts varje gäst som är kårmedlem ta med en gäst som inte är kårmedlem, 
båda gästerna skall i sådana fall antecknas på gästlista.  
Servering av alkoholhaltiga drycker får endast ske av person utbildad i ansvarsfull 
alkoholhantering, varav Kårkällar'n står till buds med en serveringsansvarig person som 
skall vara på plats hela öppettiden och hjälper till med alkoholserveringen. Vid fler än 50 
gäster krävs det att bokande förening bistår med minst 1 extra serveringspersonal, per 
50 gäster, med utbildning i ansvarsfull alkoholhantering. Exempel på godkända 
utbildningar är SUS, RUS, STAD m.m. Vid tveksamhet kontakta oss i förväg.  
Serveringsansvarige får neka gäster tillträde till lokalen om kårmedlemskapsvillkoret ej 
är uppfyllt. Om situation uppstår så att den serveringsansvariga inte kan garantera 
ordningen eller att tillstånds-, bokningsvillkoren inte efterlevs har serveringsansvarige 
rätt avbryta arrangemanget6.  

Dryck 

Prissättning på all dryck sätts av Kårkällar'n och köps in via Kårkällar'n. Om särskild 
dryck önskas på menyn eller till sittning skall överenskommelse om detta ske absolut 
senast en vecka innan. För önskemål kontakta bokningsansvarig på 
bokning@karkallaren.se.   

                                                 
6
 Vid händelse av avbrutet arrangemang återfås hyran ej. 

bokning@karkallaren.se
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Mat 

Mat måste serveras då alkoholservering sker. Vid sittningar kan antingen bokande part 
själv ansvara för matlagning, eller boka i förväg av Kårkällar'n. Då bokande part väljer 
att själv laga mat kan man via Kårkällar'n beställa leverans av råvaror mot en mindre 
avgift, detta måste då beställas senast en vecka innan, alternativt ansvarar bokande part 
för matinköp själva. Förekommer eftersläpp vid sittning behöver mat kunna erbjudas 
även efter sittningen. Vid pub kan egen meny tillämpas, då bokande part ansvarar för 
detta, eller att bokande part använder sig av Kårkällar’ns pubmeny och råvaror. Viktigt: 
Då all alkoholhatig dryck går via Kårkällar’n gäller även detta eventuell alkohol som 
skall användas i matlagning. 

Tillträde lokalen 

Tid för tillträde överenskommes med kvällens serveringsansvarig. Standardtid för ett 
arrangemang är 10 timmar, för utökad tid tillkommer 130 kr/h. Om ingen tid anges 
läggs bokningen mellan kl 16 och 02.   
Städning sker efter stängning och i enlighet med Kårkällarn's instruktioner.  

Lokalbegränsningar 

Puben har plats för maximalt 160 gäster. Vid sittningar i puben ryms färre än så p.g.a. 
möblering och framkomlighet, maxantal sittande i matsalen är 60, maxantal sittande i 
pubdelen är 70. Notera att ordningsvakt krävs efter kl 21 om det är fler än 150 gäster. 

Allmänna frågor 

Har ni några allmänna frågor som inte gäller bokningar kan dessa skickas till 

info@karkallaren.se. 

info@karkallaren.se

