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- Frågor & Svar -  
 
I detta dokument har vi samlat matnyttig information som vi ofta får frågor om. 
Saker som man gärna vill veta när man t.ex. planerar en fest eller ett bröllop hos oss. 
Är det något du inte hittar i detta dokument – hör gärna av dig till oss så lotsar vi dig 
vidare! 
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Frågor & svar 
 

Hyran 
 
Vad ingår i hyran? 
Det som finns i de byggnader ni valt att hyra står er fritt att använda och ingår i hyran. 
Alltifrån porslin, glas, bestick, kastruller och övriga husgeråd till stolar, bord, fåtöljer och så 
vidare. Utöver det ingår lakan/handdukar till alla gäster, toalettpapper/handdukspapper, tvål 
på toaletterna samt städning efter avresa. För mer detaljer om vad städningen innebär se 
bokningsvillkoren. 
 
Vad ingår inte i hyran? 
Dukar, servetter, ljus, marschaller samt användning av våra vedeldade badtunnor.  
 
Önskar ni nyttja badtunnorna går det jättebra men detta behöver förbokas hos oss på grund 
av att de är lite komplicerade att starta upp. Pris för badtunnor: 5 000 kr inkl moms för två 
stycken vilka rymmer 6 personer i varje. 
 
Tidigare ankomst 
Vi får ofta frågan om man har möjlighet att komma dagen innan för att förbereda inför sitt 
evenemang. Vi försöker hitta lösningar för att våra gäster ska kunna ankomma tidigare 
samma dag - om det är möjligt utifrån vilka avresor vi har och när. Önskar man däremot 
ankomma en dag innan är det en fråga om ytterligare en dygnshyra.  
 
 

Sovplatser & Gästrum 
 
Hur många sovplatser och gästrum har ni? 
Det finns 72 ordinarie bäddar och sen ytterligare lite extrasängar och bäddsoffor. Totalt får vi 
ihop 97 sovplatser hos oss. De 72 bäddarna är fördelade på 33 dubbelrum och 6 enkelrum.  
 

Har alla gästrum eget badrum? 
Fem av gästrummen har delat badrum. Där två respektive tre delar på badrum. Två rum som 
finns i Kantzows flygel där man behöver gå igenom ett gästrum för att komma till det andra 
rummet (fungerar utmärkt att ställa upp dörrarna däremellan). I det inre rummet finner man 
det delade badrummet. I Khyléns flygel (som också har ett eget kök) finns tre fina dubbelrum 
som delar på ett väldigt stort badrum. I flygeln finns det också ytterligare en toalett. Utöver 
detta har övriga rum eget badrum. 
 

Tips på närliggande boenden om vi behöver fler sovplatser? 
 
Skultuna Hotell: Ca 20 min bort. 
https://www.skultunahotell.se/sv  
 
Färna Herrgård & SPA: Ligger i Skinnskatteberg ca 20 min bort. 
https://www.farnaherrgard.se/  
 
Steam Hotel: Västerås, ca 25 min bort. 
https://www.steamhotel.se/ 
 
 

https://www.skultunahotell.se/sv
https://www.farnaherrgard.se/
https://www.steamhotel.se/


 
 
 
 

Sida 3 av 7 
 

 

Vigselplats 
 

Platser att ha vigsel vid hyra för bröllop? 
Vill man hålla vigseln utomhus är våra gräsmattor väldigt trevliga för detta. På höger sida om 
herrgården finns vår äppelträdgård som en möjlig plats. De flesta som vigt sig utomhus hos 
oss har valt gräsmattan ner mot vattnet mellan två björkar. 
 
Ett annat populärt alternativ är den gamla smedjan som ligger precis bakom herrgården. Den 
tillhör Surahammars kommun och bokas även via dem. Kontakta Åsa Nyman på kommunen 
för att boka asa.nyman@surahammar.se.  
 
Utöver dessa vigselplatser går det naturligtvis även att hålla vigseln i Stallet, på stenterrassen 
utanför Stallet eller terrassen vid herrgården.  
 
Vill man viga sig i kyrka rekommenderar vi Ramnäs Kyrka eller Skultuna Kyrka. 
 

 

Ljud & Musik 
 
Ljudanläggning 
I Stallet finns en komplett ljudanläggning användbar för stora event/fester (se separat 
tekniklista för Stallets teknik). I herrgården finns det ett Sonossystem där man har möjlighet 
att spela upp mingelmusik i olika rum. Det finns även en portabel högtalare som går att 
använda. Har ni planerat för en DJ/band för en fest i herrgården rekommenderar vi dock att 
hyra in extra teknik. Med vårt samarbete med Musikevent (www.musikevent.se) erhåller ni 
20 % rabatt på hyra av extra teknik. 
 
Har ni något tips på band eller DJ? 
Vi rekommenderar att ni kontaktar Musikevent för tips om detta då de har en rad band, DJ:s 
och trubadurer i sin ”artistbank”. Läs mer här Kontakta gärna dem direkt för att bolla vad ni 
tänkt er samt vilken budget ni har för detta. Se kontaktuppgifter nedan. 
 
Niklas Hoxell 
0736 – 99 46 03  
0221 – 170 50 
niklas@musikevent.se 
 

 

Mat & Catering 
 
En del i tjusningen med att hyra och vara på egen hand är ju flexibiliteten när det kommer till 
maten – välj precis det ni själva önskar; hyr in en egen kock, laga mat själva eller beställ 
catering med eller utan serveringspersonal. Om ni är sugna på catering så rekommenderar vi 
Solskinet, läs mer nedan. 
 
Solskinet skapar smakupplevelser för alla tillfällen. De älskar god mat & dryck och erbjuder 
catering och provningar till små som stora sällskap. I deras mat hittar du ofta smaker från 
Västmanland. Många ingredienser hämtar de från producenter i deras närhet, örter och 
blommor odlar de själva. Choklad är en stor favorit. Av den tillverkar de tryfflar, praliner, 
tårtor och dekorationer och den finns ofta med i vår mat.  

mailto:asa.nyman@surahammar.se
https://www.svenskakyrkan.se/sura-ramnas/ramnas-kyrka
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/skultuna-kyrka-lokal
http://www.musikevent.se/
https://www.musikevent.se/artistformedling/
mailto:niklas@musikevent.se
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Magnus undervisar dessutom i choklad på Restaurangskolan i Eskilstuna och Lotta har en 
bakgrund som florist. Kika gärna in på deras Instagram @solskinet. 
 
Lotta Ekström 
lotta@solskinet.se  
0706-30 67 01 
  

Personal 
 
I hyran ingår personal för ankomst & avresa samt om något akut skulle ske finns vi 
tillgängliga på ett journummer. Utöver det har vi inte möjlighet att möblera rum eller andra 
personalkrävande arbetsuppgifter. Om ni är i behov av sådan hjälp så rekommenderar vi 
varmt att ni kontaktar Anna-Karin Sjödahl på PAKMS som erbjuder dessa tjänster.  
 
PAKMS AB: Ibland vill man inte göra något själv och ibland vill man bara göra lite. Oavsett 
omfattning så kan Anna-Karin och hennes gäng hjälpa er med de extra händer som behövs. 
Allt ifrån lite extra hjälp med disken till helhetsansvar för ett helt evenemang. 
 
Anna-Karin Sjödahl 
AK@pakmsab.com 
0702-77 07 08 
 
 

Mått & Inventarier i Stallet 
 
Vajrarna som går från långsida till långsida: 
3,20 m högt – 12 m långa – ca 6 m mellan varje stäng = 6st. stänger 
 
Bord: 
12 st 2-personersbord: 80 x 70cm 
28 st: 4-personers bord: 120 x 70cm 
26 st 6-personers bord: 180 x 70cm 
 
Runda bord 16 stycken runda bord. Mått 115 cm i diameter. 
 
 
Scenen: 7 m bred & 4 m djup. Scenen går inte att flytta på. 
 
 
Ljuslyktor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljuslyktor svart/glas 
runda 65 stycken 

 

https://www.instagram.com/solskinet/
mailto:lotta@solskinet.se
mailto:AK@pakmsab.com
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Mått & Inventarier i Herrgården 
 
Terrassen 
Kortsida: 16,5 meter 
Långsida: 20,5 meter 
Längsta djup på trappen: 1,35 m 
 

 
Dekorationer 
 
Ljuslyktor & vaser 
Hos oss finns vaser och ljusstakar att använda, se förteckning nedan. Som med allt annat 
gäller även för dessa att de ska tillbaka till sin ursprungliga plats innan avresa. Glöm heller 
inte att ta med ljus/värmeljus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mässingsljusstakar i olika 
höjder: höga 18 st, låga 11 st 

Glasvaser 50 stycken Vita vaser 20 stycken 
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Tårtställning 
 

 
 
Denna träställning har löstagbara plan med nedan mått. 
 

1. 28 cm i diameter  
2. 26 cm i diameter  
3. 24 cm i diameter  
4. 22 cm i diameter  
5. 18 cm i diameter  

 
 

Valfria tillägg 
 
Dukar & servetter 
Dukar, servetter & ljus ingår inte i hyran. Dukar och 
servetter går dock att hyra via oss om det önskas. 
Meddela oss senast 2 veckor innan er ankomst att ni 
önskar hyra detta. Vi har vita dukar och gråa dukar 
som går åt det lila/plommonfärgade håller. Mått på 
dukarna är 130 x 180 cm. Se bild till höger. 
 
 
Pris hyra per duk: 40 kr 
Pris hyra per servett: 20 kr 
 
 
Vedeldade badtunnor 
När man hyr hela vår anläggning ingår vår bastu 
som är enkel att slå på. Badtunnorna är dock ett 
tillägg. Meddela oss senast 4 veckor innan vilket 
datum och tid ni önskar ha dem klara så sköter vi allt 
annat. 
 
Pris: 5000 kr för båda tunnorna (rymmer 6 pers i varje) 

Vi fyller dem och förbereder, tömmer och rengör – ni njuter       
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Badrockar 
Det går bra att hyra badrockar via oss. Meddela oss senast 2 veckor innan er ankomst med 
antal ni önskar hyra. 
 
Pris: 50 kr/badrock 


