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Uthyrning av Ing2 Mäss, Husarvåning och Ingenjörvåning. 
 
Mässen kan hyras av personal – anställd inom Eksjö garnison för arbetsplatsträffar, representation 

o.d. (I), av medlem i någon av Eksjö garnisons Mässföreningar för privat fest (II), personal anställd 

inom Eksjö Garnison som ej är medlem i någon av mässföreningarna (III) samt medlemstillställning 

(IV). 

 

Bestämmelser för nyttjande av Husarmässen/Ingenjörvåningen: 
 

§1 I samtliga fall ska bokning av mässen ske minst 3 veckor innan.  

§2 Vid/efter bokning skall samverkan med mässofficeren och/eller personal från militärrestaurangen ske 

för genomgång av nyttjandeinstruktioner. 

§3 Gästlista ska bifogas på de gäster som ej har anknytning till Eksjö Garnison/Försvarsmakten. På listan 
skall namn och personnummer anges. Senast en vecka innan er tillställningen. 

§4 Under nyttjandet ska det finnas minst en föreningsmedlem alternativt av mässföreningen anställd 

personal närvarande i lokalen. 

§5 Ansvarig för ordning och säkerhet ska vara utsedd och närvarande.  

§6 Parkering av fordon sker på parkeringen, väster om Husarkasernen, utanför kasernområdet. 

§7 Det är under inga omständigheter tillåtet att medföra egen dryck till lokalen. 

§8 Hyrestagaren ansvarar för inventarier, ordning och städning. 

§9 Anmälan av skadad materiel sker till mässofficeren och eller personal från militär restaurangen och 

ersättning debiteras med den faktiska kostnaden. 

§10 Mässföreningen kan ej bistå med serveringspersonal. Vid frågor om personal, rådfråga personal från 
militär restaurangen. Barpersonalen kan ej disponeras som serveringspersonal.   

 

Bestämmelser för bokning av Bar/Barpersonal: 
 

1. I samtliga fall ska bokning av mässen ske genom personal från militär restaurangen minst 3 veckor 

innan. Vid större bokningar eller önskan om annan plats senast 6v innan. 

2. Specificera i detalj om dryck utöver mässens ordinarie sortiment eller större kvantiteter önskas. Denna 

lista ska senast 2 veckor innan önskat datum vara Mässofficeren till handa.  

3. Om dryck skall faktureras tillsammans med övriga kostnader, specificera detta i din bokning.  

4. Vid större tillställningar än 30 personer förbehåller sig Mässofficeren rätten att avgöra om två eller fler 
behövs som barpersonal, samt fakturerar detta enligt nedanstående taxa.   

5. Baren kan bokas mellan 18.00–22.00 söndag – torsdag och 18.00-01.00 fredag-lördag samt helgdagar. 

Vid önskemål om andra tider än angivna, samverka med Mässofficeren.  

6. Personal som arbetar i baren ska vara utbildad samt uppförd på lista över barpersonal. 

7. Baren har alkoholserveringstillstånd till kl 01.00. För ansökan om förlängt alkoholtillstånd eller 

alkoholtillstånd på annan plats kontakta Mässofficeren i samband med bokning. Ansökningsavgift om 

500kr tillkommer.  
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Priser och direktiv för uthyrning. 
 

I Då person vid Eksjö garnison önskar hyra mässen för ”arbetstillställning”. 
   

Lokalkostnad:  0 kr 

 

 Barpersonal:   900 kr/person (måndag-torsdag) 18.00-22.00. Önskas längre 

öppettider tillkommer en kostnad om 200kr/h per personal.  

 (av mässföreningen anställd)             1600 kr/ person (fredag till söndag samt röda dagar) 
   

 Betalning av barpersonal sker via kundvagn. Kundvagn skall göras i samband med bokning av 

mässen. Inköpsorder skall skickas till husarmassen@gmail.com senast genomförande dagen 

till handa, alternativt i postfack när det gäller arbetsplatstillfälle. 

 Betalning av barpersonal kan också ske på plats via kortbetalning i baren.  

 

 SFAB svarar för mat samt servering. Beställning av mat sker via AIVO. 

 

 Om städning ej är godtagbar, debiteras en städavgift: 1000 kr i startavgift och därefter tillkommer 

en avgift på 300kr /påbörjad timma. 

 

 

 

 

 

 

 II Då medlem i någon av Eksjö garnisons Mässföreningar önskar hyra mässen för

 privat tillställning. 
   

Lokalkostnad:  0 kr 
 

 Barpersonal:   900 kr/person (måndag-torsdag) 18.00-22.00. Önskas längre 

öppettider tillkommer en kostnad om 200kr/h per personal.  

 (av mässföreningen anställd)             1600 kr/ person (fredag till söndag samt röda dagar) 

  Dukningsdetaljer:  0kr /uppsättning 

 (1 st Bordsduk + 6 st servetter + tvätt + ljus)  
 

 

 

 Om städning ej är godtagbar, debiteras en städavgift: 1000 kr i startavgift och därefter tillkommer 

en avgift på 300kr/påbörjad timma. 

 

 Betalning sker via faktura från föreningens kassör. OBS skriv fakturaadress på 

ansökningsformuläret. 
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III Då personal anställd inom Eksjö Garnison som ej är medlem i någon av  

mässföreningarna bokar för privat tillställning 

 
   

Lokalkostnad:  0 kr 

 

 Barpersonal:   900 kr/person (måndag-torsdag) 18.00-22.00. Önskas längre 

öppettider tillkommer en kostnad om 200kr/h per personal.  

 (av mässföreningen anställd)             1600 kr/ person (fredag till söndag samt röda dagar) 
   

 Dukningsdetaljer:  150kr /uppsättning 

 (1 st Bordsduk + 6 st servetter + tvätt + ljus)  
 

 

 

 Om städning ej är godtagbar, debiteras en städavgift: 1000 kr i startavgift och därefter tillkommer 

en avgift på 300kr /påbörjad timma. 

 

 Betalning sker via faktura från föreningens kassör. OBS skriv fakturaadress på 

ansökningsformuläret. 

 

 

 

 

 

 IV Medlemstillställningar som bokas av mässföreningen  
   

Lokalkostnad:  0 kr 
 

 Barpersonal:   900 kr/person (måndag-torsdag) 18.00-22.00. Önskas längre 

öppettider tillkommer en kostnad om 200kr/h per personal.  

 (av mässföreningen anställd)             1600 kr/ person (fredag till söndag samt röda dagar) 
 

  Dukningsdetaljer:  0kr /uppsättning 

 (1 st Bordsduk + 6 st servetter + tvätt + ljus)  
 

 

 

 Om städning ej är godtagbar, debiteras en städavgift: 1000 kr i startavgift och därefter tillkommer 

en avgift på 300kr /påbörjad timma. 

 

 Betalning sker via faktura från föreningens kassör. OBS skriv fakturaadress på 

ansökningsformuläret. 
 


