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Tänk att få fira sitt kalas bland en massa 
gulliga djur, med skattjakt och kanske 
dagens höjdpunkt – ponnyridning! Hos 
Årsta 4H blir detta drömkalas verklighet!

Lika mycket som det är roligt för barnen, 
lika mycket kan det underlätta för dig som 
förälder. Vi har tre olika kalaspaket där du 
kan välja mellan att låta oss förbereda 
allting, till att själv anordna kalaset och 
förberedelserna som hör till.



Bokning sker via: http://www.boka.se/arsta4h
På boka.se väljer du datum och tid när du vill boka kalas. 

KOM IHÅG!
Samtliga bokningar som görs via vårt bokningssystem är preliminära. När 
vi godkänt din bokning får du information om detta. 

Tid för godkännande – det kan ta upp till: 
2 veckor – för kalasbokningar, då dessa kräver att vi hittat personal 
1 vecka – för lokalbokningar, där inte personal från Årsta 4H krävs. 

För att minska administration ber vi dig ha tålamod och vänta denna tid 
innan eventuella frågor gällande godkännande av bokning. 

http://www.boka.se/arsta4h


Till samtliga kalaspaket ingår 
bokning av lokal på Årsta 4H gård. 

Lokalen är belägen på 
nedervåningen i klubbhuset som 
ligger precis vid andra infarten till 
gården. 

Tillgång till lokalen 
Ni får tillgång till lokalen fr.o.m. den 
starttid som ni bokat. Lokalen skall 
vara öppen när ni kommer. Skulle 
det vara några problem ber vi er 
kontakta oss på 070-240 24 76. 

• Kyl och frys
• Spis
• Ugn
• Micro
• Vattenkokare
• kaffebryggare
• Kaffekoppar, muggar och 

assietter
• Uppläggningsfat = vita 

tallrikar, vill ni ha finare så 
ta med eget

• Allt till dukning, vill man ha 
speciellt tema så ta med 
eget

Finns att tillgå



Varaktighet: 2h 
Grundpris: 1400:- (1-10 barn)

Kalaspaket 1. Är för dig som vill slippa stök 
& bök före och efter barnkalaset. Vi fixar 
med lokalen, dukning, städning samt 
aktiviteter för barnen. 

Tillägg
Vill ni bjuda fler barn än 10 st på kalaset 
kan detta göras som tillägg på 
bokningssidan. Se prislistan för 
information. 

Eventuella allergier/matpreferenser – om 
du inte redan bifogat detta med din 
bokning, kontakta oss i god tid! 

• Lokalbokning, 2h
• Iordningställande av lokal 

samt dukning
• Rundvandring på gården
• Skattjakt med godispåsar
• Ponnyridning
• Städning av lokalen efteråt

Innehåll

• Fika
Ex. glass/tårta, det ni tänkt att 
barnen ska äta under kalaset.

• Dricka
• Ev. ”allergi-godispåsar”

Får ni själva bistå med

Bokning görs via www.boka.se/arsta4h
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Varaktighet: 3h 
Grundpris: 1000:- (1-10 barn)

Kalaspaket 2. Är för dig som själv vill ställa 
iordning lokalen, hålla i kalaset samt städa 
efteråt. Vår personal fixar ponnyridning 
och en rundvandring på gården.

Tillägg
Vill ni bjuda fler barn än 10 st på kalaset 
kan detta göras som tillägg på 
bokningssidan. Se prislistan för 
information. 

OBSERVERA– iordningställande av lokalen, 
dukning samt städning efter kalaset skall 
ske inom de 3h som kalaspaket 2. täcker.

• Lokalbokning, 3h
• Rundvandring på gården
• Ponnyridning 

Innehåll

• Iordningställande av lokal 
samt dukning

• Fika, dricka (ev. godis)
• Städning av lokalen efter 

kalaset 

Får ni själva bistå med

Bokning görs via
www.boka.se/arsta4h
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Varaktighet: 3h 
Grundpris: 600:-

Kalaspaket 3. Detta paket innehåller 
endast lokalbokning. Självklart får ni 
tillgång till gården och får själva gå runt 
och träffa djuren. 

Tillägg
Grundpriset gäller för bokning av lokal i 
3h. Genom att välja ”tillägg” kan du välja 
antal timmar utöver (+) de tre timme som 
ingår i grundpriset. Se mer på 
www.boka.se/arsta4h

• Lokalbokning 
OBS! Iordningställande och 
städning skall ske under 
bokad tid. 

Innehåll

• Iordningställande av lokal 
samt dukning

• Fika, dricka (ev. godis) 
• Städning av lokalen efter 

kalaset 

Får ni själva bistå med

Bokning görs via
www.boka.se/arsta4h
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Paket Varaktighet Grundpris 
1-10 barn

Tillägg 
11-20 barn

Tillägg 
21-30 barn

Kalaspaket 1. 2 timmar 1 400:- 100:- /barn 120:- /barn

Kalaspaket 2. 3 timmar 1 000:- 100:- /barn 120:- /barn

Kalaspaket 3. 1- 3 timmar 250:-/h
600:-/3h

Innan du skickar iväg din bokning på boka.se/arsta4h se till att läsa igenom våra 
villkor som du måste godkänna innan du bokar.



Du som bokar kalas kan välja mellan våra olika 
kalaspaket. 

Till samtliga kalaspaket tar ni själva med er vad 
barnen ska äta under kalaset. 

Till kalaspaket 1. ingår godispåsar i skattjakten. Är det 
någonting här som ni vet barnen inte kan äta, skriv 
det när du gör din bokning. 


