
————————————————————————— 

Vill du hyra Gamla stans bokhandel för release, 
boksamtal eller liknande event? 

————————————————————————— 
Vår mysiga bokhandel är den perfekta miljön för ett avslappnat mingel eller en medelstor/mindre bokrelease. 
Vi hyr ut bokhandeln till företag och privatpersoner som vill anordna events som på något sätt involverar 
bokförsäljnig. Självklart har vår butik också öppet för er under hela eventet!  

Gamla stans bokhandel passar bra för mingel för ca 40-50 personer. (Är det 50 pers är det bra att veta att det 
blir mycket fullt - men lika mysigt för det!)  

 

 

Vårt erbjudande 

• Lokalhyra, två timmar: 2500:-  
Betalas helst direkt på plats under kvällen. Kort eller Swish!  

• Vi hyr ut lokalen kvällstid, mån-fre, ej helger. Kl. 18.00-20.00 brukar vara en bra tid för release!  
Kl. 18.00 stänger bokhandeln för allmänheten. Vill du komma någon timma innan eventet börjar och 
ställa i ordning går det oftast jättebra, stäm av med oss innan bara så löser vi det smidigt.  
Kl. 20.00 ska vi kunna stänga och gå hem, räkna alltså med att behöva avrunda eventet lite dessförinnan.  

• Vi har en liten scen som passar bra för samtal och föredrag där man får plats ca 2-3 personer. Vi har ca 20 
stolar att ställa fram för sittande publik. Vi har också många pallar att komplettera med. Vid full 
beläggning 50 personer kan det vara svårt för alla att få sittplats, men det brukar fungera bra att några står 
upp lite längre bak. Det går också fint att bara anordna mingel, utan föredrag eller samtal!  

• Du som hyr ansvarar för ev dryck, enklare snacks, plastglas, servetter etc om detta önskas. Skålar kan vi 
låna ut på plats. Vi har även ett gäng vaser för blommor. Tomglas kan lämnas här.  

• Lokalhyran inkluderar en personal på plats. Vi hyr aldrig ut lokalen obemannad. Personalen sköter all 
bokförsäljning under kvällen och ansvarar för att stänga och låsa lokalen. Skulle det bli mycket skräp och 
saker att röja undan efter eventet önskar vi att ni hjälper till med detta. 



Vid events vill vi stå för bokförsäljningen under kvällen!   

Alternativ 1: Kommission  
Ni ansvarar för att ta med er böcker till oss och för att ta med er alla osålda ex tillbaka. Vi säljer böckerna på 
plats och ni fakturerar oss sedan i efterhand för det antal ex som vi sålt. Vid kommissionsförsäljning kommer 
vi överens om pris till oss (F-pris) samt pris ut till kund innan eventet. För små förlag eller för privatpersoner 
med egen utgivning är kommission ofta det enklaste alternativet! 

Alternativ 2: Vi sköter alla inköp och returer från början till slut 
Vi ansvarar för att köpa in böcker via förlaget, antal bestäms i samråd med er. Vi säljer sedan böckerna på 
plats och tar även hand om retur till förlaget.  Detta brukar vara ett smidigt alternativ om boken finns 
publicerad på större förlag.  

 
Våra kontaktuppgifter  

info@gamlastansbokhandel.se 
070-7345165 
Butikschef: Helena Landberg 
https://gamlastansbokhandel.se 
 

 
Är ni intresserade av att anordna större events, och/eller att hyra en obemannad lokal?  
Hör då av er till vår lite större systerlokal i porten bredvid, SN7: info@storanygatan7.se 

Mer info på: https://storanygatan7.se/boka-sn7/ 

På lördagar brukar vi arrangera barnlördag med releaser, pyssel och högläsning för barn.  
Har du skrivit en barnbok och vill medverka på detta?  

Hör av dig direkt till oss så pratar vi vidare: info@gamlastansbokhandel.se
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