
Bokningspolicy
Anmodan ska inkomma till bokningsansvarig (bokning@studentpuben-bunkern.se eller via

formulär) minst 10 dagar innan bokningstillfället. Vid bokning är maxantalet 140 st. Även om
vi strävar efter att godkänna varje bokning, så är det inte möjligt; det kan påverkas av

exempelvis personalbrist eller Bunkerns egna inplanerade event. Ett ledigt datum i kalendern
är inte lika med en godkänd bokning. Det är mycket viktigt att ni får svar från

Bokningsansvarig först och att ni har läst bokningspolicyn.

Bokningsanmodans innehåll
- Uppskattat antal besökare (hur många tror ni kommer, gärna min-max).
- Tider (när ni önskar komma och när ni planerar avsluta kvällen).
- Spellista (genre eller att ni skicka länk till en spotifylista).
- Kontaktuppgifter till ansvarig person i föreningen (namn och mobilnummer).

Allmänna Bokningsvillkor
- Anmodan får endast göras av sexmästare, ordförande, vice-ordförande eller kassör om det
är en förening som utför bokningen.
- Maxantal är 140 personer i hela lokalen. Om ni är 50 pers eller under skall endast halva
lokalen d.v.s. det stora rummet bokas.
- Anmodan ska inkomma senast 10 dagar innan det önskade datumet.
- I anmodan ska det tydligt framgå vilka tider ni kommer vara där.
- Kommer ni inte inom 90 minuter efter utsatt tid hävs bokningen, förutsatt att ingen dialog
med personal skett.
- Utefter antalet gäster efterfrågar vi att ni har nyktra ansvariga med er för att stödja oss
under bokningen och hjälpa till att hålla koll på sällskapet.***
- Vi kräver vid samtliga bokningar en deposition på 500 kr.*
- För att undvika köbildning och snabbare entré för stora grupper så önskar vi att
varje förening hämtar upp ett antal medlemskort och ser till att alla som ska med
till Bunkern fyller i sina medlemskort inför besöket.

* Deposition fås tillbaka vid slutet av kvällen efter att personalen kontrollerat lokalens skick
och ingen anmärkning finnes. Som anmärkning räknas; medhavd alkohol, skadegörelse,
nyker ansvarig har ej varit nykter eller annat beteende som strider mot alkohollagen eller av
Bunkern erkänd allmän praxis. Vid skadegörelse debiteras kostnaden för skadan från
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depositionsavgiften. Skador vars värde överstiger depositionsavgiften kan komma att krävas
från ansvarig förening.
***Antal nyktra ansvariga som vi vill se:
<50       -  1 nykter ansvarig
51-100  -  2 arbetande eller 1 arbetande och 1 nykter ansvarig
100+    -  3 arbetande eller 2 arbetande och 1 nykter ansvarig
Kravet på nyktra ansvariga slutar gälla tidigast klockan 22.00 och kan komma att förlängas
om situationen skulle kräva det.
De nyktra ansvariga ska synas väl och vara tydligt vilka de är samt att de ska ha varit nyktra
hela dagen och ej bara under bokningen.

Ordinarie öppettider
- Lokalen är tillgänglig för bokning mellan klockan 19.00-01.00
- Enbart Fredag och Lördag.
- Det går att boka antingen det stora rummet (halva lokalen) eller hela lokalen, vilket avgörs
utefter bokningens storlek. <50 pers - stora rummet, 50+ hela lokalen
- Bokningsavgiften är 400 för hela lokalen, 200 för endast stora rummet. Men vi kräver
fortfarande en deposition på 500 kr.*
OBS: Onsdag kan bara bokas vid särskilda tillfällen, t.ex Nollning.

Utanför ordinarie öppettider
- Tillgång till hela Bunkern
- Max 140 personer
- Bokningsavgiften är 100kr/h. Deposition på 500 kr.*
- Ej efter 01.00.

Gäster
- Vill man ha med sig gäster till Bunkern så är detta självklart tillåtet
- De ska vara mindre än 10 personer och får inte utgöra en majoritet av sällskapet.
- De måste även vara över 18 år.
- Gäster till sittningar skall anmälas i förväg via e-post till bokningsansvarig
(bokning@studentpuben-bunkern.se) med fullständigt namn och personnummer.

Boka som enskild medlem
- Det går att boka som enskild medlem för att ha kalas eller liknande aktiviteter i lokalen
- Utöver gäller samma regler som innan om gäster, tider och kostnader osv.

Betalningsvillkor
- Inbetalning av bokningsavgift görs i samband med att Bunkern per mejl bekräftat
bokningen men senast 72 timmar innan bokningens starttid. Vid försenad betalning kan
bokningen komma att strykas, förutsatt att ingen dialog sker mellan Bunkern och den andre
parten.



- Depositionen betalas på plats och fås tillbaka vid slutet av kvällen om allt gått bra.*
- Har ert besök på Bunkern förflutit utan anmärkning återbetalas depositionsavgiften under
nästkommande dagar.
- Betalning sker till bankgiro: 817-3262.

* Deposition fås tillbaka vid slutet av kvällen efter att personalen kontrollerat lokalens skick
och ingen anmärkning finnes. Som anmärkning räknas; medhavd alkohol, skadegörelse,
nyker ansvarig har ej varit nykter eller annat beteende som strider mot alkohollagen eller av
Bunkern erkänd allmän praxis. Vid skadegörelse debiteras kostnaden för skadan från
depositionsavgiften. Skador vars värde överstiger depositionsavgiften kan komma att krävas
från ansvarig förening.

Allmänna premisser
- Bunkern har ett stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap och följer det som står i
alkohollagen (SFS:2010:1622).
- Bunkern har en uteservering som är tillgänglig året om men endast öppen för
alkoholförtäring under perioden 14 April - 15 September.

Avbokning/Hävning
- Avbokning måste göras av behörig föreningsmedlem (sexmästare, ordförande,
vice-ordförande, kassör).
- Avboka senast 48 timmar innan öppning den dag bokningen avser.
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