
Leiekontrakt på Sjåstad samfunnshus 

Praktiske opplysninger: 

Arrangementer/selskaper søndag-torsdager medregnet tid til opprydding avsluttes 
senest kl. 23.00. Fredag og lørdag skal arrangementer og selskaper avsluttes senest 
kl. 01.30. Opprydding skal dersom ikke annet er avtalt være ferdig innen kl. 13.00 
påfølgende dag. 

Vask og rydding etter bruk: 

Bord skal vaskes før de stables samme. Stolene tørkes av om nødvendig og stables 
sammen. Søppel skal sorteres og kastes i dunkene ute bak huset. Oppvask skal 
skylles i lunkent vann og bruk oppvaskkosten så alt av partikler blir fjernet. Vask i 
vaskemaskin, tørk og rydd på plass. Gulvene skal kostes/tørkes av med kost eller 
tørr mopp. 

Sjåstad samfunnshus er Røykfritt. Røyking kan skje ute og askebegeret ute skal 
brukes til sneiper. 

Leietaker: 

Underskrivende leietaker skal ha fylt 25 år. Ved behov kan det leies vakter av huset. 

Brannsikkerhet: 

Kontaktpersonen/leietaker for arrangementet skal ha gjort seg kjent med hvor 
rømningsveier og slukkeutstyr befinner seg. Dersom levende lys i form av telys eller 
kubbelys skal benyttes må det brukes lykter eller glass som er egnet til dette.  

Avlysning: 

Ved avlysning av helgearrangement/selskaper senere enn 14 dager før bestilt dato 
blir leietaker belastet med halv leie. 

Alkohol: 

All bruk av alkohol skjer på eget ansvar. Salg av alkohol kan bare skje mot 
fremvisning av gyldig skjenkebevilling. Overstadig berusede personer kan fjernes fra 
lokalene. 

Skader på hus og inventar: 

Kontaktpersonen/leietaker skal være med på å forebygge skader på bygg og 
inventar. Dersom skader skulle oppstå eller det det skulle bli nødvendig med mer 
vask utover det som er normalt blir dette fakturert leietaker.  

Husleien betales senest 14 dager før leiedato til: 

Vipps nummer: 71153 Sjåstad samfunnshus 

Eller til kontonummer: 2260 25 18470 merket med navnet til leier 

 



Leiepriser: 

LOKALER UKEDAG / TID 
Lillesalen kan dekkes til 
ca. 30 stk 
Storsalen kan dekkes til 
ca. 80-90 stk. 

Man. -tors. Fredag 
14.00 - 
Lørdag 
13.00 

Lørdag 
12.00 - 
Søndag 
13.00 

Lørdag 
08.00- 
22.00 

Søndag 
08.00- 
22.00 

2. døgn 
13.00- 
13.00 

Hele 1. etg 1000,- 2500,- 2500,- 1500,- 1500,- 3000,- 
Lillesalen 500,- 1200,- 1200,- 1000,- 1000,- 2000,- 
Lillesalen: 
Konfirmasjon 
Barnedåp/navndag 

 
 

    1500,- 

Hele 1.etg 
Bryllup 

     3000,- 

Kjeller til barnebursdag 1000,-   1000,- 1000,-  
1.etg til fest 18-25 år 
+ Depositum  
+ vakter 

     5000,- 
5000,- 

 

 

 

 

Dato for leie:        Leie av:  

 

Avtalt pris: _______________       

 

  

 

Leietaker: _________________________________________________    
   

Mobil nr: _____________________________________       

 

 

Heidi Sollman 

Mobil nr: 97188467  

For Sjåstadsamfunnshus 


