
RIDDARHUSETS ORDNINGSREGLER 

1. Arrangören har tillträde till det utrymme som är överenskommet i avtalet. Tillträde till 
utrymmet och övriga praktiska arrangemang angående tillställningen skall diskuteras med 
arrangören och Riddarhusets representant på en i förväg överenskommen tid. 

2. Den som godkänts som hyresgäst är därefter ansvarig för hyresavtalet. Hyresgästen skall 
erlägga bokningsavgift och hyra. Riddarhuset debiterar inte någon annan. Ansvarig hyresgäst 
skall själv närvara under hela arrangemanget. 

3. Riddarhussalen kan ta emot maximalt 350 personer vid konserter och mottagningar, vid 
middagar 250 personer och vid cocktailtillställningar max. 400 personer. 
Riddarhusvaktmästaren ansvarar för övervakning, möblering och skälig städning i samband 
med tillställningen. För städning utöver det normala debiteras extra. Riddarhusvaktmästaren 
ansvarar för att Riddarhusets ordningsregler iakttas under tillställningen. 

4. Riddarhuset är en av Museiverket skyddad byggnad och följande direktiv bör alltid följas:  
Riddarhuset är försett med ett automatiskt brandlarmsystem. Rökning och rökutlösning 
(fyrverkerier, rökmaskiner mm.) är förbjudet i hela Riddarhuset (rökning får ske utomhus vid 
utgången mot Riddarhusskvären). Kostnad för eventuell brandutryckning bekostas av den som 
orsakat larmet, för vilket hyresgästen ansvarar. Lokalerna är av säkerhetsskäl 
kameraövervakade. 

 Användning av snus är absolut förbjudet. 

 Inga föremål eller affischer får fästas på ytterväggar, väggar, pelare eller på andra ytor i 
byggnaden. 

 Konfetti, risgryn eller annat liknande är inte tillåtet i salen. 

 Skor med vassa klackar är inte tillåtna på parkettgolven p.g.a. golvens ålder och känsliga 
karaktär. Golven bör behandlas varsamt vid alla tillfällen! 

 Arrangören ansvarar för att inventarier och inredning inte går sönder eller förstörs. 
Uppkomna skador förorsakade av arrangören bekostas av denna. 

 Balkongen får inte användas. 

 Parkering på gården är inte tillåten utan enskild överenskommelse. 

5. På Riddarhusets webbsidor finns förslag på cateringföretag som rekommenderas. Riddarhuset 
har ett cateringkök med möjlighet att hålla maten varm, men det går inte att tillreda mat i 
utrymmet. Såväl festservice som arrangör bör rätta sig efter de anvisningar som ges av 
Riddarhusets personal. 

6. Riddarhuset ansvarar inte för förkomna eller skadade tillhörigheter. All rekvisita, så som 
musikinstrument, tekniska anläggnmgar och tomflaskor, bör avlägsnas från byggnaden direkt 
efter tillställningen. 

7. Hyresgästen förbinder sig: 

att förlägga arrangemang enbart i förhyrda utrymmen, att inte anordna 
någon aktivitet i Riddarhusparken utan särskilt tillstånd, att tillse att 
ytterkläder o dylikt förvaras i garderoben 
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