UTLÅNSREGLER FOR VIGMOSTAD GRENDEHUS

1. Lag og organisasjoner som vil benytte grendehuset i Vigmostad til faste treninger eller
andre arrangementer må henvende seg til skolens rektor eller andre Hovedutvalget for
kultur har bedt administrere dette.
2. Leie til faste treninger, mandag til og med fredag, er gratis for lag og organisasjoner
fra kommunen. Møtevirksomhet er også gratis mandag t.o.m. fredag.
3. Ordensregler skal følges av leier/låner til en hver tid.
4. Leietaker/låner er til en hver tid ansvarlig for de skader de påfører grendehuset eller
utstyret der.
5. Leietaker/låner er til en hver tid ansvarlig for ro og orden i og omkring grendehuset.
6. Det er ikke tillatt å nyte alkohol i grendehuset.
7. Lag og foreninger som bruker grendehuset til arrangementer har under egne
arrangementer lov til å benytte møterom/kjøkken og kiosk. Laget må ha en
kontaktperson som er ansvarlig for driften av kjøkken/kiosk.
8. Alle leiere/lånere plikter å gjøre seg kjent med, og følge de forskrifter som gjelder for
bruk av grendehuset.
9. Hovedutvalget for kultur kan når som helst tilbakekalle en gitt tillatelse, dersom
ordensregler/utlånsregler ikke blir fulgt.
10. Leiesatser for arrangement i storsal:

Turneringer o.l. komm. lag
Turneringer, kurs, o.l. for lag fra andre kommuner

kr 45,- pr. time
kr 120,- pr. time

Leie lokale lag/org. trening/møter lørdag/søndag

kr 100,- pr. dag

Ikkeinntektsgivende privat arrangement
Inntektsgivende arrangement private her

kr 400,- pr. døgn
kr 800,- pr. kveld
kr 1.500,- pr. døgn
Kr 1.500,- pr. kveld
kr 2.500,- pr. døgn

Inntektsgivende arrangement private ikke komm.

Trening:
Lag fra andre kommuner
11. Leiesatser for arrangementer i møterommet:
Møter for lag og foreninger her
Kurs for lag og foreninger her, inntektsgivende
Møter/kurs, lag fra andre kommuner:
Private arrangement
Leiesatser for kjøkken:
Lag og foreninger
Private
12. Avbestillingsgebyr:

kr 50,- pr. time

Gratis
kr 50,- pr. time
kr 75,- pr. time
kr 150,- pr. døgn

Gratis
kr 80,- pr. døgn
20% av leiesats.

13. For arrangement av lengre varighet, kan lag og foreninger søke om redusert leieutgift
eller leiefritak.
Spørsmål vedrørende reglementet henvendes til kultur kontoret, tlf: 38 25 51 00, e-post:
postmottak@lindesnes.kommune.no

