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Hyra Herrgården

Välkommen att hyra Presteruds Herrgård, vars vackra lokaler som passar perfekt för bröllopsmottagning, 
mingel, middag och dans. Här finns två sviter för övernattning och en stor festsal som lämpar sig för 

antingen bröllopsmiddag eller dans. Herrgårdsparken passar utmärkt för sommarbröllop. Pergolan är en 
lämplig plats för vigsel i det gröna och vid bryggan kan man göra en häftig entré genom att anlända till 
festen med båt! I parken finns också ett stort trädgårdstält med trägolv som kan hyras till. Här kan man 

avnjuta festmåltiden i solnedgången för att sedan flytta in i Herrgården och fortsätta festen där.
Festsalen i Herrgården rymmer upp till 120 personer och kan möbleras för upp till 100 sittande gäster.

Trädgårdstältet i Herrgårdsparken kan möbleras för upp till 150 sittande gäster.

Hyr exklusivt hela Herrgården till er fest!

3 dagar (2 nätter) - Herrgården och parken 
3 dagar (2 nätter) - inklusive Trädgårdstältet 
Extra dag

24.000:- 
34.000:- 

4.000:-

Detta ingår

Möjliga tillval

• Vita tygservetter 
• Vita stolsöverdrag 
• Vita bordskjolar 
• Vita bordsdukar (rektangulära)  
• Vita bordsdukar (runda) 
• Slutstädning (exkl. disk och sophantering) 
• Hamnmagasinet 
• Trädgårdstältet (endast tillsammans med Herrgården) 
• Stugboende på Herrgårdscampingen

15:-/st 
50:-/st 
50:-/st 
50:-/st 

120:-/st 
6.500:- 
2.000:- 

10.000:- 
Separat prislista

I hyran av Herrgården ingår alla lokaler på våning 1 och 2, inklusive de båda sviterna för övernattning 
(max 2 personer per svit vid övernattning). Herrgårdens permanenta möblemang inklusive cateringkök. 

Bord och stolar till festsalen, antal efter överenskommelse (ni möblerar själva som ni vill). Herrgårdspark-
en med dess stora grönytor och pergola (trädgårdstältet ingår ej men kan hyras till). Städutrustning finns.
Vid hyra av Trädgårdstältet ingår bord och stolar, antal efter överenskommelse (ni möblerar själva som ni 

vill), samt ett topptält 6x6 meter lämplig för tex cateringpersonal eller liknande.

Tillträde ges från klockan 09.00 på ankomstdagen fram till klockan 15.00 på avresedagen.



Kristinehamn Herrgårdscamping ligger i anslutning till Herrgården vilket är perfekt om man har många 
tillresande gäster som vill övernatta i samband med festen. Totalt finns det på Herrgårdscampingen  

60 stugor med över 200 bäddar.
Boende på Herrgårdscampingen bokas separat enligt campingens prislista. Information om stugor och 

övrigt som campingen har att erbjuda finns att läsa på www.herrgardsliv.se.

När ni hyr Presteruds Herrgård till er fest får ni tillgång till alla lokalerna på våning 1 och 2 och ni får 
själva disponera dem som ni önskar. Ni kommer få tillgång till det antal bord och stolar ni behöver till er 

middag men ni får själva ta hand om möbleringen. Det kommer inte finnas någon personal på plats i Her-
rgården så ni får också ansvaret för säkerheten. Inför en sådan här fest kan det vara smart att utse någon 
av gästerna som ni litar på som kan ansvara för säkerheten under er vistelse så att ni själva inte behöver 

tänka på detta.
Här nedan följer lite praktisk info som vi tror ni kommer ha nytta av inför er planering. Är det någon 

information ni saknar är det bara att säga till så ska vi besvara era frågor så gott vi kan!

Bokning

Hur går det till vid bokning?

Kontakta oss för att undersöka tillgänglighet och för att eventuellt boka in tid för visning. När vi har  
reserverat Herrgården åt er betalar ni en depositionsavgift på 5.000:-. Bokningen är bindande när  

depositionen är betald. Slutfakturan ska vara betald senast 40 dagar innan ankomst. Vid avbokning  
tidigare än 40 dagar före ankomst återbetalas hela den inbetalade hyran med avdrag för depositions- 
avgiften. Vid avbokning senare än 40 dagar före ankomst sker ingen återbetalning. Eventuella tillval  

faktureras i samband med utcheckning.

Boende på Herrgårdscampingen

Hur bokar era gäster boende på Herrgårdscampingen?

Vi skapar en unik bokningskod för er att lämna ut till era gäster som de i sin tur anger till oss vid bokning.  
På det viset kan era gäster enkelt boka sitt boende själva och kan lägga till de tillval de önskar, såsom  

lakan/handduksset, städning eller avbeställningsskydd. Bokningskoden innehåller också en rabatt som  
ger 10% rabatt på hyreskostnaden.

Bokar gör man enklast online via hemsidan (herrgardsliv.se), alternativt via telefon eller e-post.  
Viktigt att alltid uppge bokningskoden oavsett hur man bokar.

Praktisk information

Visning och genomgång av lokalerna

Vi ser gärna att ni besöker oss för en visning och genomgång av lokalerna inför er fest. Vi går då  
gemensamt igenom städ- och säkerhetsinformation, går igenom larm, risker och kontaktpersoner samt 

övriga frågor som ni kan tänkas ha.



Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Alternativ 1: Runda bord (maximalt 6 bord) á 10 personer = 60 platser 
Alternativ 2: Stort honnörsbord (18 platser) och 5 tungor (12 platser per bord) = 78 platser 
Alternativ 3: Litet honnörsbord (6 platser) och 3 tungor (30 platser per bord) = 96 platser

På ankomstdagen hämtas nycklar ut i receptionen från klockan 09.00 och vi går igenom den sista  
informationen inför ert evenemang. 

Vid ankomst

Möblering

Festsalen på våning 2 i Herrgården kan möbleras på olika sätt beroende på antal gäster.  
Ni möblerar själva borden så som ni vill ha det. Här är några möbleringsförslag:

Mat och dryck till er fest ordnar ni med själva, antingen med hjälp av ett cateringbolag eller på egen hand. 
På våning 2 i Herrgården finns ett cateringkök med diverse enklare köksutrustning. Observera att köket 
inte är lämpligt för tillredning av större mängd mat, och inget porslin eller övrig utrustning finns utöver 

diskmaskin, spis, ugn, kyl, frys, varmhållningsskåp, mikrovågsugn och kaffebryggare.

Mat och dryck

Inför avresa

Herrgården och Herrgårdsparken ska lämnas i samma skick som vid ankomst. När Herrgården är  
färdigstädad och ni är klara för hemfärd återlämnar ni nycklarna i receptionen senast klockan 15.00.  

I samband med att nycklarna återlämnas kommer en gemensam efterkontroll av Herrgården och  
parkområdet att äga rum, då vi tillsammans kontrollerar Herrgårdens lokaler och inventarier.  

Tillval och eventuella skador/saknade inventarier faktureras i samband med utcheckning.
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