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studentfesten.
Att ta studenten innebär för många att 
anordna en studentfest för klasskompisar, 
vänner och familj. Festen arrangeras ofta 
på någon populär krog i Stockholms city. 
För att boka studentfesten anlitas ofta 
eventbolag eller festarrangörer. De hjäl-
per dig att boka lokal, meny, dj och annan 
underhållning du vill ha på festen.
� 'H�ҽHVWD�HYHQWERODJ�lU�VHUL|VD�RFK�SUR-
IHVVLRQHOOD��0HQ�GHW�ҼQQV�RlUOLJD�ERODJ�L�
branschen. Den här foldern ger dig smarta 
råd och tips på saker du ska tänka på innan 
du skriver under avtalet och bokar festen.

vad kan gå fel?
När du har undertecknat avtalet är du bun-
den att följa villkoren. I värsta fall blir 
du knuten till ett avtal som du inte kan 
uppfylla och du kan riskera att bli skyl-
dig eventbolaget pengar. Att ha skulder är 
ingen bra start på vuxenlivet.

tips för dig som ska boka 



studentfesten.
genomskåda reklamknepen
Redan under våren i årskurs två blir du kontak-
tad och får reklamerbjudande från eventbolagen. 
Många eventbolag har också attraktiva erbjudan-
den om du bokar festen via dem. Festarrangörerna 
vill att du snabbt ska skriva på avtalet och 
välja just deras tjänster.
 Det är viktigt att du tar tid på dig innan du 
väljer festarrangör. Stå emot deras lockerbju-
dande och fundera över om erbjudandena är rea-
listiska. 

08student.se
Kolla på www.08student.se vilka eventbolag och 
krogar som är delaktiga i projektet och vad det 
innebär. De företag som listas på hemsidan har 
skrivit under ett, av myndigheterna framtaget, 
samverkansavtal vilket tydliggör de riktlinjer 
och krav som ställs på samtliga medverkande par-
ter.

boka festen direkt med krogen
'HW�ҼQQV�YLVVD�NURJDU�VRP�HUEMXGHU�GLUHNWERN-
ning av studentfester utan hjälp av eventbolag. 
Checklistan på kommande sidor är aktuell även 
vid denna typ av bokning.  



checklista.
smarta tips och råd

referenser
Lyssna med f

olk du känne
r om de boka

t fester 

genom eventb
olaget. Be b

olaget om re
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som du kan k
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onsument-

tjänsten www
.fairshoppin
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n. Eller sök

 på Internet
 för att 
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organisationsnummer
Alla bolag i

 Sverige har
 ett organis

ations-
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et fungerar 
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och är bolag
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retaget 

registrerats
. På www.bol
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 bolag på ww

w.allabolag.
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om före-
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tidigare anmälningar
För att ta r
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trasslig ekonomi
Kontakta kro

nofogdemyndi
gheten www.k

ronofog-

den.se för a
tt ta reda p

å om festarr
angören 
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gsanmärkning
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fordringar. 

Verksamma fö
retag ska 

vara registr
erade hos Sk

atteverket. 
Kontakta 

Skatteverket
 www.skattev

erket.se för
 att kon-

trollera att
 festarrangö

ren har F-sk
att.

www
Kolla på eve

ntbolagets h
emsida om du

 hittar:

1. Organisat
ionsnummer. 

2. Bankgiro-
 eller plusg

ironummer.

3. Kontaktpe
rsoner med n

amn, telefon
nummer och 

e-post. Om d
u endast kan

 kontakta 

bolaget via 
ett intresse

formulär 

är det svåra
re att perso

nligen 
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akt med de a

nsvariga.

4. Endast fö
retag som sk

rivit 

under ovan n
ämnda samver

kansavtal få
r använda 

projektets l
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tips och råd
Konsumentväg

ledaren i di
n kommun ell

er stads-

del kan hjäl
pa dig med y

tterligare t
ips och 

råd på hur d
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festarrangör
en är se-
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avtal.
innan du tecknar

BILJETTBILJETT 10
69

BILJETT 00
67

BILJETT 00
66 BILJETT 10

68

    Kolla upp alla alternativa festloka-ler som  festarrangörer erbjuder. Be 
att få gå på visning av de föreslag-
na lokalerna innan du skriver under 
avtalet.

.ROOD�RP�GHW�ҼQQV�PLQVWD�NUDY�Sn�DQ-
talet sålda biljetter som ska uppnås 
i avtalet. Studentperioden är fylld 
av konkurrerande fester, så fundera 
igenom hur många gäster du tror kö-
per biljetter. Anpassa lokalstorle-
ken efter antal gäster.§

§



BILJETT 10
70 BILJETT 10
71 BILJETT 10
72 BILJETT 10
73 BILJETT 00
74

Ett påskrivet avtal är 
ett kontrakt som måste 
hållas – från båda par-
terna. Läs därför noga 
igenom avtalet, gärna 
tillsammans med en för-
älder eller annan vuxen. 
Oavsett om du läst
igenom avtalet
eller inte så gäller
villkoren i kontrak-
ten. Även muntliga
avtal är bindande.

§§





Har jag rätt
att ångra bokningen?

Ångerrätten gäller normalt inte för 
bokningar av lokal, evenemang eller 

restaurangtjänster. Om eventbolaget 
däremot kommer till din skola och du 

undertecknar avtalet på skolan eller om 
du gör bokningen via webben gäller oftast 
ångerrätten inom distans- och hemförsälj-
ningslagen.  

Om eventbolaget annonserar på din skola och 
du undertecknar avtalet i en annan lokal (än 
skolan) så gäller inte distans- och hemför-
säljningslagens ångerrätt.

Bokningen kan alltid ångras innan festdagen, 
�����¤�º��������������������������¤�����������
för de kostnader som avtalsbrottet
orsakar eventbolaget.

Läs mer om ångerrätt på
www.konsumentverket.se 
Sök på ”distans- och hemförsäljningslagen”



ny på krogen
du är visserligen

men du vet väl?

En kroganställd som serve-
rar någon som är full riske-
rar böter eller till och med 
fängelse. Ingen idé att tja-
ta på personalen alltså...

legitimation
Det är förbjudet att använda falskt 
eller lånad legitimation, krogen be-
slagtar det och polisanmäler.

Det är också förbjudet att låna 
ut sitt leg, krogen polisanmäler 
det. Faktiskt. Så det är ingen 
idé att försöka vara schysst...



full på krogen
Man får inte ta med sig egen alkohol in 
på krogen.

Man får inte köpa alkohol på krogen om 
man är full. Man får inte ens vara kvar 
på krogen om man är för full. Det är 
krogpersonalen som bestämmer vem som 
ska avvisas från krogen.

ha kul på krogen
Alla typer av bråk och vandalisering 
inne på krogen polisanmäls och förövar-
na kastas ut. Så håll stilen och ha kul 
istället!
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Det är vi
som har medverkat i den här

informationsfoldern

Socialförvaltningens tillståndsenhet

www.stockholm.se/tillstandsenheten

www.polisen.se

Stockholm förebygger
alkohol- och drogproblem

www.stad.org

Samverkansprojekt
mellan STAD, polismyndigheten,

tillståndsenheten och Skatteverket

www.08student.se

Fo
rm
gi
vn
in
g:
 H

el
en
a 
St
or
m

www.skatteverket.se
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