Coronatider
Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente vill medverka till att vår
verksamhet och våra lokaler används på ett sådant sätt att vi alla
gemensamt kan följa Regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens
rekommendationer för att minska framfarten av Covid-19. Vi ber därför
våra hyresgäster att vara extra uppmärksamma på aktuella regler och
råd, hålla avstånd och anpassa aktiviteter för att minska smittspridning.
Hitta hit

Betala

Soldathemmet i Gävle
Västra Gränsgatan 2
802 67 Gävle
www.soldathemmet.se
facebook @gavlesoldathemmet

Swish 123 477 86 50
Bankgiro 5700 – 6108

koordinater - 60°40.233N
17°07.367E

Telefon tis, ons, fre 8-15
070-566 20 56
Mejl: soldathemmet@telia.com

Busshållplatsen heter
Soldatkyrkan (linje 15)

Kontakta oss

Välkommen till Soldathemmet
& Soldatkyrkan i Gävle!

Soldathemmet och Soldatkyrkan var en viktig del av Hälsinge Regemente
och invigdes 1911. Huset med trädgård ligger avskilt och lugnt invid
Regementsparken, Gavleån, Boulognern, högskolan och Villastaden i
västra delarna av Gävle.
Här finns samlingssal/festsal med plats för 80 sittande gäster eller
konferensdeltagare och en mindre konferensdel med plats för 15
deltagare. Kyrkan har plats för 80 personer och i trädgården finns möbler
till ca 20 gäster.

Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente äger
och driver Soldathemmet och Soldatkyrkan.

Denna prislista gäller för de bokningar
som görs från och med 5 nov 2020

Vad kostar det?

Hur går det till?

Ett vardagsdygn
kl. 12.00 – 11.00

Festsal 80 pers
Vardag 5000 kr

Städning och disk
ingår

Festsal och kyrka
Vardag 6000 kr

Ett helgdygn
(fre/lör/sön)
kl. 12.00 – 11.00

Festsal 80 pers
Helgdag 5000 kr

Städning + 2000 kr
Disk + 2000 kr
En helg
fre kl. 12 – sön kl. 11

Festsal och kyrka
Helgdag 6000 kr
Festsal 80 pers
9 000 kr

Städning + 2000 kr
Disk + 2000 kr

Festsal och kyrka
10 000 kr

Del av dag
Cirka 4 h

Kyrka och samlingssal
2500 kr

Städ och disk, kontakta
värdinnorna

Enbart kyrka
800 kr

Heldag (8-17)
Cirka 8 h

Samlingssal för konferens

Städ och disk ingår
Halvdag
Cirka 4 h

4000 kr
Konferenspaket fika+lunch+fika 250 kr/p
Samlingssal för konferens

Städ och disk ingår

2500 kr
Konferenspaket 1 st fika+ 1 st lunch 200 kr/p

Bokas per timme

Konferens ovanvåning 15 pers

Städ och disk ingår

500 kr / h dock minst 1500 kr
Konferenspaket 1 st fika+ 1 st lunch 200 kr/p

Återkommande aktiviteter? Hör av er om önskemål så ordnar vi en offert!

Boka din fest, ditt jubileum, dop, vigsel, begravning eller konferens
genom att kontakta våra värdinnor på telefon eller mejl för att komma
överens om ledig tid och datum. Visning av lokalerna är möjlig.
I samband med bokning skrivs ett hyresavtal där förväntningar och ansvar
tydliggörs och en bokningsavgift på 1000 kr faktureras som senare räknas
av på slutpriset. Nyckel och larminstruktion lämnas ut i överenskommelse
med värdinnorna. Lokaler, utrustning och möblemang ställs i ordning i
det skick de lämnades ut av den som hyr.
Utrustning
I festsalen/samlingssalen kan dukas upp med möbler och porslin till 80
sittande gäster. Köket är ett fullt utrustat mottagningskök för catering.
Konferenslokal på ovanvåningen har plats för 15 personer och är utrustad
med whiteboard, projektor och wifi.
Toaletter, varav en handikapptoalett, finns på bottenvåningen. Hiss
saknas. Mobil rullstolsramp passar till trädgårdsentrén eller kyrkentrén.
Parkering finns ett fåtal vid köksentrén men parkeringsmöjlighet finns
också vid högskolan och Silvanum.
Utskänkning av alkohol
Stiftelsen Sällskapet Hälsinge Regemente har serveringstillstånd för
alkoholhaltiga drycker i våra lokaler. Vi kan därför erbjuda serveringshjälp
i bar från ca 1000 kr per kväll beroende på antal gäster. Som alternativ
kan vi hjälpa dig att söka eget serveringstillstånd där du själv svarar för
barverksamheten. Våra värdinnor kan berätta mer.
Välkommen med din bokning!

