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GODSHANTERING 
 

Godshantering TILL vår konferensavdelning 
Beställaren ska tala om vid bokningstillfället eller så snart beställaren vet, hur 

mycket och i vilken form godset skickas till museet. Gods får skickas till 

museet tidigast en dag innan konferensen/evenemangets första dag. Då 

museet har ont om plats kan vi bara ta emot viss mängd gods före och efter 

konferensen/evenemanget. 

 

För att gods inte skall skickas tillbaka vid mottagandet så måste följande 

uppgifter stå med: 

• Datum då konferensen/evenemanget/arrangemanget startar. 

• Företagsnamn eller namn på 

konferensen/evenemanget/arrangemanget. 

• Kontaktperson samt mobilnummer. 

 

Gods i form av större paket, lådor, pallar och liknande skickas till följande 

adress: Göteborgs stadsmuseum, Köpmansgatan 1, 411 14 Göteborg 

Godsmottagningen är öppen måndag-fredag helgfri dag 08:00-15:00 och 

lunchstängt 11:00-12:00. 

 

Gods i form av mindre paket skickas till följande adress: 

Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, 411 14 Göteborg 

Receptionen är öppen måndag-fredag helgfri dag 08:00-17:00. 

 

Godshantering FRÅN vår konferensavdelning 
Beställaren ska tala om vid bokningstillfället eller så snart beställaren vet eller 

på plats för konferensen/ evenemanget/arrangemanget, om beställaren vill att 

museet skickar iväg godset efter konferensens/ evenemangets/arrangemangets 

slut. Beställaren ska då skicka med följesedlar eller ta med detta vid 

konferensens/evenemangets/arrangemangets start. Beställaren ansvarar för 

att godset är rätt emballerat samt beställa hämtning av godset. 

 

Värdefull egendom, Ansvar för egendom/vållande av skada 
Värdefull egendom, se punkt 5 och för Ansvar för egendom/vållande av skada, 

se punkt 10 i dokumentet ”Allmänna villkor” på vår hemsida under konferens.  
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Material och emballage 
Material i samband med konferensen ansvarar kunden själv för, allt kvarglömt 

material samt emballage, (kontorspapper och kartong) som överstiger ett kilo 

debiteras per kilo samt hantering per påbörjad timma. Övrigt avfall enligt 

överenskommelse. 

 

Priser för godshantering, material och emballage 
• Godshantering till och från museets lokaler 760 kr/påbörjad timma. 

• Emballering av gods 760 kr/påbörjad timma. 

• Eventuellt material för emballering tillkommer. 

• Material och emballage 75 kr/kg. 

• Hantering av material och emballage 760 kr/påbörjad timma. 

 

Priserna är exkl. moms 


