Bröllop på Lasätter gård 2020
För 11 år sedan hade vi vår första bröllop på Lasätter gård. Utvecklingen av vårt Bröllopskoncept har
varit en succé och vi har haft många lyckliga bröllopspar och glada gäster som har uppskattat den vackra
omgivningen och den personliga miljön i riktig Bullerbyn stil.
Festladan, är i ursprungligt skick med känsla och historia kvar i väggarna.
Utrymmet är på 150 kvm, enkelt att dekorera och duka efter smak. I priset ingår bord och stolar för 80 personer,
2 kylar för dryck, 1 kyl för bröllopstårtan, 1 mindre frys för is, bord för uppläggning, bänkar och utemöbler.
2017 byggde vi till en rymlig veranda på 60 kvm. Här finns gott om plats för drink
och mingel. Verandan och uteplatsen ligger fint beläget med kvällssol och utsikt över hästhagarna.
Det finns fina platser på gården eller strax bredvid, för vigsel/ceremoni.
5 minuter från Lasätter gård ligger Tuna Kyrka, en pittoresk kyrka vacker beläget i Kiladalen.
Åk gärna häst & vagn från kyrkan till Lasätter, vi ordnar med kontakter.
Bröllopssvit finns i det charmiga Torpet strax bredvid, uppbäddat och klart. Enkelt, men charmigt, rent och
sköna sängar. Glasverandan utanför passar utmärkt för styling av brud och brudnäbbar.
Intill Festladan ligger det rymliga Gästhuset (300 kvm) med kök för uppläggning och boende för 12 personer.
Den är tillgänglig from fredag – söndag. Smidigt och nära boende för släkt och vänner som hjälper till med
arrangemanget. Köket underlättar för uppläggning och förvaring av mat och dryck i samband med festen.
All mat/catering och dryck ordnar ni själva.
Dock får mat för festen inte tillagas i köket, ej heller diskning av inhyrt porslin. Men vi har många bra tips på
catering men även annat som behövs för att arrangera sitt eget personlig bröllop. Alla kontakter får ni
tillgång till samt våra egna rekommendationer om logistik som vi samlat på oss under åren.
Festladan städar ni själva och tar hand om sopor (finns återvinningsstation i närheten),
övrig städning ingår i priset
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Nedan följer vår prislista för 2019. Bröllop kan endast boka Bröllopspaketet.
Övriga priser är för fest, event och möten.
Bröllopspaket Festladan 3 dygn fredag-söndag inklusive bord, stol m.m. Se ovan.
Gästhuset fredag from kl 12.00 tom söndag kl.14.00 inklusive städ, exklusive lakan.
Bröllopssviten lördag-söndag inklusive lakan och städ.
Grill, mourikkahäll för vickning/fredagsmiddag, 3 st. värmehattar
Björk huggen och transporterad med hjälp från kunden.
4 timmars bröllopskoordination/genomgång/planering med värd från Lasätter.
1 back Lasätters fläderdryck (20 st)
Pris 27. 500 kr
Bokningsavgift 3. 000 kr betalas omgående för att bekräfta bokningen.
Slutbetalning sker 2 månader innan bröllopet samt en depositionsavgift på
3. 000 kr som återbetalas efter arrangemanget.
Dygn

Ladan 09.00 till 12.00 dagen efter och Gästhuset 15.00 till 12.00 dagen efter
Pris 16.000 kr

Dag

Endast Ladan 08.00-18.00.
Pris 4. 500 kr
Extra nätter 3.500 kr för 12 bäddar
Extra natt i ”bröllopssviten” 2 bäddar 995 kr. Priset gäller för en natt med linne och städ.
Festladan hyrs ut juni-augusti. Gästladan är bokningsbar året runt.

Gästhuset
Torpet
Tidsperiod

Antal personer: Max 80 personer.
Faciliteter: stolar och bord för 80 personer, 2 kylskåp för baren, 1 kylskåp för tex. Bröllopstårtan,
1 frys, 3 marknadsstånd för buffé/bar,
Tillgång till kök för uppläggning finns i gästhuset. 2 toaletter, toapapper .
Tillval: såsom dukar, servetter, porslin, dekor, tält, ljudanläggning beställs extra. Se tipslistan.
Uthyres extra av Lasätter: .
Ljudanläggning inklusive en mikrofon 900 kr.
Uppvärmning och levande ljus är förbjudet i ladan.
Rökning får endast ske på angivna platser. Marschaller får användas endast med hållare.
Eldningsförbud råder vid torrt väder.
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Städning:
Ladan återställs i ursprungs skick. Inredning som inte önskas användas, ställs i angränsande lokal och
lyfts tillbaka till sin ursprungliga plats efter städning. Sopsäckar och bortforsling av sopor, glas,
burkar mm sköts av hyresgästen. Området kring ladan kontrolleras och skräp/fimpar ska plockas upp.
Städmaterial för ladan finns tillgängligt.
Därefter betalas depositionsavgiften åter.
Städ av Gästlada och Torpet( Bröllopssviten) ingår i priset.
Gästladan
Glas och porslin tillhörande festen får inte diskas eller förvaras över natten i köket.
Matlagning är endast möjligt för de gäster som bor i huset.
Gästhuset är endast tillgänglig för övernattande gäster.
VÄLKOMNA SOMMAR 2019
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