
FRÖBERGS LOGE 

 

Självhushåll 
Ta med egen mat och dryck 

 

Enkel inredning 
Sätt er egen prägel 

 

Nära havet 
Möjlighet att vigas på stranden 

 

Boende 
Ca 200 bäddar 

Ett personligt bröllop 
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Skapa ert eget bröllop 

Fröbergs Loge renoverades våren 2016.  

Vi valde att behålla charmen på denna gedigna byggnad och låta  

inredningen av lokalen vara enkel.  

 Detta har gjort att vi sett många olika varianter och stor  

kreativitet hos våra bröllopspar. 

Valmöjligheterna är många. 

Allt för att ni ska känna att det blir precis som ni önskat!  

avtalfoto.se 
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Tillsammans 

Ta hjälp av nära och kära, umgås i dagarna tre.  

Ät middag och frukost tillsammans antingen i Logen  

eller i Bistron.  

Ni och era gäster bor bekvämt i stugor eller på vandrarhemmet 

med gångavstånd till Fröbergs Loge. 

Nyttja lediga stunder vid havet eller på någon av våra vackra 

vandringsleder i naturreservatet.  
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Tillval 

 Vita linnedukar  

Vita linneservetter 

Ljudanläggning* 

Slutstäd** 

Partytält***  

Murrikka inkl 5 kg gasol 

Frukost**** 

      125 kr/st 

      15 kr /st 

      2 500 kr 

      4 500 kr 

      3 500 kr 

         750 kr 
  

Tillval kan bokas direkt men senast två veckor innan ankomst.  

Glöm inte att uppge eventuella matallergier  

vid beställning av måltider. 
 

 

* 2 cd däck- DN- D4500,Mixer- 4 kanaler- Kam kap 1000 mk11, 2 mikrofoner , EQ- kam graphic, reloop 
cross over, amp- alto mac 2.4 , amp bas- alto mac 2.4  högtalare 2 kam extreme 215 1100 watt max, bas 
högtalare 2 reloop rsp 18-s  

** När man beställer slutstäd ingår inte disk eller köket, det skall rengöras i sin helhet. Bortforsling av  
sopor ingår inte heller. Glas, plast och kartong kan lämnas vid miljöstationen vid Gålö lanthandel.  
Hushållssopor går bra att slänga i någon av våran miljöstationer vid servicehus ett eller tre. 

*** Mått: 6 x 12 m. I priset ingår väggar samt montering och demontering 

**** Minimum 20 personer. Enligt offert 
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Vanliga Frågor 

1. Hur går det till när man bokar?  
Bokning sker via mail eller telefon. Ni får sedan ett hyresavtal, tillsammans med  
ordnings – samt brandregler, via mail som ni ska skriva under och returnera. 
2. Vad ingår i grundhyran? 
Bord, stolar, köksgeråd, porslin för upp till 100 personer. Städmaterial,  
toalettpapper, handdukspapper, kaffefilter, ved till kaminen.  
Projektor, projektorduk, mindre ljudanläggning för tal och bakgrundsmusik.  
3. Får man dekorera som man vill? 
Ja, det är däremot förbjudet att spika, skruva, häfta eller göra annan åverkan i  
lokalen eller på inventarierna. 
4. Vad ska jag tänka på med ljud och ljus? 
Huvudsäkringen är på 63 ampere och att köket drar mycket ström. Vi behöver  
alltid vara med och ställa in volymen på ljudanläggningen oavsett om ni hyr den  
av oss eller tar med egen. 
5. Har vi någon sluttid på Logen? 
Ja, dörrarna mot grusplanen skall vara stängda 23.00, musiken avstängd 01.00  
och lokalen utrymd senast 02.00. 
6. Vad gör vi om något händer utanför receptionens öppettider? 
Under er vistelse hos oss har ni tillgång till ett journummer som ni kan ringa  
dygnet runt.  
7. Hur lång tid innan bör man boka boende? 
Vi har boende i varierande storlek och standard därför rekommenderar vi att  
man bokar boende så snart som möjligt för att få den typ av boende man önskar. 
8 Kan gästerna checka in tidigare än 15.00? 
Nej. 
9. Vart kan man viga sig? 
På udden till vänster om stranden, vid fiskebryggan samt i trädgården utanför  
Fröbergs Loge. Omtyckta kyrkor i närheten är Dalarö kyrka samt 
Öster– och Västerhaninge kyrka. 
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Information 

Om Fröbergs Loge: 
I Logen finns ett rymligt restaurangkök, sal med scen och loft. Separat bardel 

med kamin och fri tillgång till ved. Kapprum med tre toaletter varav en är  

tillgänglighetsanpassad samt trädgård med kolgrill och utemöbler.  

Porslin, bord och stolar för 100 personer ingår i hyran.  

Tider: 
Fröbergs Loge hyr man antingen från tisdag– torsdag eller fredag– söndag. 

Incheckning 12.00, utcheckning 16.00 

Musiken skall vara avstängd 01.00 och lokalen skall vara utrymd 02.00. 

Logi: 
Vi har gott om övernattningsmöjligheter. Välj bland stugor i varierande storlek 

och standard, rum på vandrarhemmet eller ta med ert eget hem och bo på  

campingen. Det kan vara bra att tänka på att incheckningstiden är från kl. 15.00 

och att vi inte kan tidigarelägga den tiden, många väljer därför att komma redan 

dagen innan bröllopet.  

Övrigt: 
 Brandsläckare finns i baren, köket, stora salen samt på loftet 

 Eluttag finns längs långsidorna i stora salen, på mittpelare, på scenen och i  

 baren. Det finns även eluttag för utomhusbruk 

 I köket finns två stora restaurangkylar. Frys till is hittar ni i baren 

 Städmaterial, toalettpapper samt handdukspapper finns i städskrubben i  

 kapprummet 
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Praktisk information 

Invändiga mått på lokalen: 
Baren:  7 X 8 m, inkl. bardisk samt utrymmet bakom baren 

Stora salen: 11,5 X 9,7 m 

Scenen:  djup 2,8 m, bredd 4,1 m. Höjd 60 cm från golvet i stora salen. 

    Från scenens golv till tak i framkant 2,1 m och i bakkant 2,7 m. 

Loftet:  64 kvm 

 

Mått möbler: 
Stolar:  Totalhöjd    82 cm 

    Från sitsen och upp  35 cm 

    Sitthöjd          47 cm 

    Sitsbredd     46 cm 

    Sitsdjup    41 cm 

Bord: 
16 st   180 X 80 cm 

  6 st   120 X 50 cm 

 

Grill:  85 X 78 cm 
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SCEN 

  Honnörsbord 
  





Kontaktuppgifter 

 
Gålö Havsbad 

Skälåkersvägen 11 
137 96  Gålö 

Telefon: 08-500 33 880 
Mail: info@galohavsbad.se 

www.galohavsbad.se 

 

Frågor eller funderingar? 

Tveka inte att höra av er till oss, 

vi finns här för er! 




