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Stockholm den 22 oktober 2021 

Inbjudan att lämna anbud på drift av restaurang / 
caféverksamhet vid Stjernsunds Slott, Askersund 

Målsättningen med denna förfrågan är att skapa goda möjligheter för 
fastighetsägaren, tillika hyresvärden, Kungl. Vitterhetsakademien att erhålla en väl 
fungerande och attraktiv café- & restaurangverksamhet som nära samarbetar med 
Stjernsunds Slott och dess publika verksamhet. 

Vald restauratör ska leverera en tjänst som präglas av kvalité, mathantverk, 
professionalism, serviceanda och god samverkan. 

Stjernsunds slott ägs och förvaltas av Kungl. Vitterhetsakademien. Drottning Lovisa 
Ulrika instiftade Kongl. Swenska Witterhets Academien den 20 mars 1753. Dagens 
akademi har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom 
humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien äger 
och förvaltar kulturfastigheterna Stjernsunds slott i Närke, Skånelaholms slott i 
Uppland, kulturreservatet Stensjö by i Småland, Borgs by och fornborgen Gråborg på 
Öland samt Rettigska huset på Villagatan 3 i Stockholm där även kansliet ligger.  
www.vitterhetsakademien.se  
Läs mer om Stjernsunds slott: 
www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/stjernsunds-slott.html 

www.vitterhetsakademien.se
https://vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/stjernsunds-slott.html
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1. Stjernsunds slott 
Strax söder om Askersund, vackert beläget på en udde mellan Alsen med Vättern, 
ligger Stjernsunds slott, ett populärt besöksmål och strövområde för såväl lokala som 
nationella och internationella besökare.  
 
Det vita slottet med sina fyra flyglar är byggt i stram nyklassicistisk stil omkring 1800 
med väl bevarade inredningar från 1850-talet, då slottet ägdes av den kungliga 
familjen Bernadotte. Slottet omges av vackra trädgårdar och lindalléer. De rofyllda 
parkvägarna inbjuder till promenader med vacker utsikt över vattnet. Slottsbutiken i 
ena slottsflygeln har ett noga utvalt och till vissa delar unikt sortiment. 
 
Slottet visas dagligen under säsong, och speciella temavisningar för olika 
målgrupper är mycket uppskattade. Stjernsunds slott är också ett omtyckt mål för 
buss- och båtgrupper, som ofta lunchar i slottscaféet i samband med besöket. 
 
Slottet, och kanske framför allt Kungsbryggan vid Vättern, är populära platser för 
bröllop. I Stallsalen, inrymd i det gamla stallet, finns plats för omkring 80 personer 
vid sittande bord. Här kan även möten och konferenser ordnas.  
 
Slottscaféet i en äldre stenbyggnad vid stranden - till vilket vi nu söker en 
restauratör - serverar mat, dryck och fika med en hänförande utsikt över Alsen och 
Askersund.  
 
Det är möjligt att angöra caféet med egen båt vid den brygga som ligger alldeles i 
närheten. Turbåtar lägger till vid den andra bryggan i caféets närhet.  
 

1. Situationsplan över Stjernsunds Slott. Caféet i norr vid stranden är inringat i blått. 
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2. Syfte 
Syftet med café/restaurangverksamheten är att skapa ett högklassigt mat- och 
cafésortiment för besökare till platsen. Verksamheten kan gärna utvecklas så den blir 
en besöksanledning i sig, så att slott och café/restaurang förstärker attraktivitet och 
erbjudande vid Stjernsund och skapar mervärden för besökaren. 
 
Ett lockande cafésortiment med såväl sött som salt tilltugg liksom lunch ska serveras 
alla dagar slottet håller öppet. Catering för interna och externa möten och högtider 
ska erbjudas; på fastigheten finns en hörsal/festsal (Stallsalen) där bröllop, fester och 
annan programverksamhet förekommer. Utöver detta välkomnas initiativ såsom 
julbord etc.  
 
Verksamheten ska bedrivas med hållbarhetsprofil där lokala råvaror och en meny 
anpassad efter säsongen, företrädesvis med ekologiska råvaror, bildar utgångspunkt. 
 

2. Caféet sett från vattnet och från landsidan. 
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3. Öppettider 
Stjernsunds Slottscafé ska ha öppet minst i samma utsträckning och under samma 
tider som slottets verksamhet. Under 2021 var öppettiderna följande: 
15 maj – 31 augusti: Öppet alla dagar 10 – 17 
September: Öppet helger 10 – 17  
Parken har öppet året om. 
 
Öppethållande utöver detta, tex. kvällstid eller under lågsäsong, ses som positivt. 
Sådant öppethållande ska ske enligt överenskommelse med hyresvärden.  
I anslutning till caféet ligger stallet med en konferens- och festsal för ca 80 sittande 
gäster som hyrs ut till olika typer av evenemang och fester. 

4. Samarbete och samverkan  
Konstruktivt samarbete mellan restauratör och hyresvärd är nödvändigt, eftersom 
caféet utgör en vital del av upplevelsen för slottets besökare. En öppen och 
transparent relation med vald restauratör samt att denne med sin erfarenhet, 
yrkesskicklighet och kreativitet aktivt deltar i utvecklingen av verksamheten på 
platsen är därför något som värdesätts högt.  
 
Regelbundna möten mellan restauratör och Kungl. Vitterhetsakademien 
(representerad av fastighetschef samt platsansvarig för Stjernsund) kommer att 
hållas i detta syfte. 
 

5. Besökare, målgrupp och koncept 
Stjernsunds slott och slottspark har årligen ca 20 000 besökare. 
Besöksfrekvensen varierar. Under högsäsong juni-augusti är besöksantalet som 
störst, men året om lockar de natursköna omgivningarna och gårdsbutiken, som 
Stjernsunds Gård driver, till besök. 

3. Uteserveringen ligger i ett perfekt läge på stranden, vilken man kan angöra med egen båt via 
bryggan som ses i bakgrunden. 
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Målgrupperna är breda, från barnfamiljer till pensionärer, lokalbefolkning som 
kommer upprepade gånger och mer långväga gäster som kommer mer sällan eller 
bara en gång. Bussgrupper är frekventa och de bokar ofta fika eller lunch på caféet. 
 
Lunchserveringen är populär alla dagar under slottets öppethållande, liksom 
caféutbudet. Julbord har varit ett lyckat koncept de år det genomförts. 
 
Det finns goda möjligheter att utöka koncepten och även festvånings- och 
cateringverksamheten. Det görs med fördel i nära samverkan med slottet liksom 
övriga aktörer. Exempelvis ligger Stjernsunds gårdsbutik alldeles intill, med ett brett 
leverantörsnätverk av lokala råvaror. https://www.stjernsundsgard.se/butiken-
stjernsund  

6. Upplåtelseändamål, namn och verksamhetsinriktning 
Lokalerna upplåtes i befintligt skick med rätt att bedriva restaurang-, café- och 
cateringverksamhet samt viss annan försäljning. Hyresgäst ska besiktiga lokalerna 
före avtalets tecknande. 
 
Namnet ska vara Stjernsunds Slottscafé. 

7. Beskrivning av verksamheten 
Antalet sittplatser är ca 80 stycken inomhus och ca 50 stycken utomhus.  
Köket är byggt och utrustat som ett tillagningskök.  
Möbler (för inomhus såväl som för uteservering) och viss köksutrustning ingår i 
hyran.  

4. Interiör mot vattnet. Väggarna är murade och putsade, golven såpaskurade och i hörnen finns 
kakelugnar. Utanför fönstren glittrar vattnet på Sjön Alsen och i fonden syns Askersund. 
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Verksamhet som bedrivs i lokalerna 
ska vara café- och 
restaurangverksamhet samt catering 
och festvåningsverksamhet. 
Sidoförsäljning som inte konkurrerar 
med butikssortimentet som försäljs i 
slottsbutiken kan med fördel bedrivas. 
 
Besökare ska erbjudas bakverk och 
varm mat som huvudsakligen 
lagas/bakas på plats. Råvaror ska vara 
övervägande ekologiska och ha ett 
lokalt/regionalt ursprung.  
Generellt gäller att hel- och 
halvfabrikat inte ska förekomma.  

8. Avtalsperiod 
Den inledande avtalsperioden är tre (3) 
år med början 2022. 
Därefter kan avtalet förlängas i 
perioder om ett (1) år med en 
ömsesidig uppsägningstid på nio (9) 
månader. 

9. Driftstart 
Lättare uppfräschning av Slottscaféets kök är planerad att genomföras under vintern 
2021-2022. Idealet är att kunna göra detta i samråd med vald entreprenör.  
Driftstart kan ske 1 januari 2022. En några månader senare driftstart kan 
överenskommas, dock senast då slottet öppnar för säsongen 2022. 

10. Hyra 
Restauratören erlägger en omsättningsbaserad hyra om 10% till Kungl. 
Vitterhetsakademien, dock med en lägsta årshyra på 100 000 kr ex. moms. 
Överlåtelseavgift utgår inte. 

11. Tillhandahållande av vissa faciliteter 
I hyran igår kostnad för vatten, avlopp, skadedjursförsäkring, obligatorisk 
ventilationskontroll, yttre underhåll av byggnaden, gräsklippning, snöröjning och de 
möbler och den utrustning som framgår av inventarielista. 
 
Övrig utrustning, inventarier och inredning som behövs för verksamheten 
införskaffas och bekostas av hyresgäst.  
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12. Driftskostnader 
Hyresgäst bekostar värme, el och elnätsavgift, larm, sophämtning, service, filterbyten 
etc. på maskinell utrusning samt smärre reparationer enl. gränsdragningslista.  
 
Vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgäst, om inte annan överenskommelse 
träffas, bortforsla sin egendom och återställa lokalerna i godtagbart skick. 

13. Underhåll mm. 
Hyresgäst ska under avtalstiden väl vårda och aktsamt hantera lokaler, inredningar 
och inventarier. Hyresgästen har underhålls- och reparationsansvar för ytskikt på 
väggar, golv och tak invändigt samt för egna och förhyrda inventarier, inredningar 
och installationer, liksom inventarier på uteservering.  
 
Vid utförande av underhåll/reparation ska beaktas byggnadshistoriska intressen och 
ev. krav från myndigheter. Samråd ska ske med hyresvärd som lämnar tillstånd 
innan åtgärd. 
 
Alla åtgärder som föranleds av hyresgästens verksamhet bekostas av hyresgästen. 

14. Myndighetskrav mm. 
Hyresgäst ansvarar för att den verksamhet som bedrivs är förenlig med 
myndigheternas krav och att denne har de tillstånd som krävs för verksamheten. 
 
Hyresgäst ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som 
myndighet vid var tid kräver för lokalens nyttjande för avsedd användning. 
 
I övrigt förutsätts att hyresgäst följer gällande lagar och förordningar för 
verksamhetens bedrivande.  

5. Köket. Viss renovering/uppdatering kommer att göras under vintern 2021-22. 
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15. Information och kontakt 
För frågor och visning, kontakta fastighetschef Ulrika Mebus 
ulrika.mebus@vitterhetsakademien.se  
Tel. 073-043 87 92 

16. Anbud 
Anbud inlämnas senast 15 november till ulrika.mebus@vitterhetsakademien.se  
Innan anbud ska anbudsgivare ha bekantat sig med förutsättningarna genom ett 
platsbesök. Samtliga frågor i anbudsformuläret (stycke 17) ska besvaras för att 
anbudet ska vara godkänt. 

17. Anbudsformulär 
Vision 
Hur ser anbudslämnare på framtida verksamhet och utveckling av Slottscaféet? Vilka 
planer och visioner finns? 
 
Produktutbud 
Beskrivning av planerat utbud och service. 
 
Urval av produkter/råvaror samt tillagningsmetoder 
Vilka kvalitetsmål och -riktlinjer ska styra verksamheten? 
 
Service 
Bemanningsplan – hur är bemanningen tänkt att organiseras? 
 
Ägares delaktighet i den dagliga driften 
Planerar ägaren att ta del i den dagliga driften? Hur ska kvalitetsstyrningen se ut? 
 
Ägares CV eller motsvarande 
Speciellt fokus på ev. branschrelaterad utbildning och erfarenhet. 
	
Referenser 
Uppge relevanta referenspersoner avseende tidigare verksamhet inom branschen. 
Uppge referents namn och kontaktuppgift samt i vilket sammanhang referensen ska 
förstås. 
 
Anbudslämnare  
Namn  
Titel & företag 
Organisationsnummer 
Postadress 
Webbadress 
Telefon 
e-post 
 
 
 




