Utleiepriser forsamlings- og møtelokaler for 2017
Vedtatt av Hurum kommunestyre 13.12.16.
Skoler/barnehager:
Klasserom/barnehagerom Pr. gang
Gymsal/-rom med dusjer Pr. time

Foreninger
155,250,-

Næringsdrivende
346,385,-

Sætre samfunnshus:
A-sal (gymsalen)
Møterom A (SFO)
Dusj og garderobe
Maksimumspris Asal
Maksimumspris for
hele huset

Pr. time
Pr. time
Pr. time
Pr. dag

Foreninger
250,79,79,1.774,-

Næringsdrivende
385,115,115,2.213,-

Pr. dag

2.211,-

2.948,-

Pr. time
Pr. time

Foreninger
250,79,-

Næringsdrivende
385,115,-

Pr. time

79,-

115,-

Pr. dag

1.774,-

2.213,-

Pr. dag

2.211,-

2.948,-

Foreninger
250,-

Næringsdrivende
385,-

Pr. time
Pr. time

Foreninger
250,79,-

Næringsdrivende
385,115,-

Pr. dag

1.774,-

2.213,-

Pr. dag

2.211,-

2.948,-

Tofte samfunnshus:
A-sal (storsalen)
Møterom A
(nede til venstre)
Møterom B
(nede til høyre)
Maksimumspris Asal
Maksimumspris for
hele huset

Ungdommens kulturhus S3:
Kantine

Pr. time

Aktivitetslokalene i Sætrehallen:
A-sal (hovedrom)
Grupperom
(spillerom, diskotek,
undervisningsrom)
Maksimumspris Asal
Maksimumspris for
hele huset

Folkestadhallen:
Hele huset
Maksimumspris for
hele huset

Pr. time
Pr. dag

Foreninger
250,2.211,-

Næringsdrivende
385,2.948,-

Frivillige lag og
foreninger til lokalt
kulturliv:
526,158,158,3.158,-

Andre:

Rådhuset:

Storsalen
Pr. time
Møterom/kantine
Pr. time
Formannskapssal
Pr. time
Maksimumspris for
Pr. dag
hele huset
- Leie av dansematter = kr 825,-.
- Bruk av flygel: kr 780,- Sats pr. anslått time oppfølging, rydding mm. kr 275,-.
Støa:
Hovedbygning og bryggerhus
- hverdager mandag – fredag
- lørdag/søndag/helligdag
Hovedbygning
- hverdager mandag – fredag
- lørdag/søndag/helligdag
Bryggerhus
- hverdager mandag – fredag
- lørdag/søndag/helligdag

Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag
Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag
Pr. uke
Pr. dag
Pr. dag

1.442,158,442,6.316,-

2.893,876,1.253,2.313,675,868,1.347,385,482,-

Andre bestemmelser:
- Ved enhver utleie av samfunnshus eller aktivitetslokalet i Sætrehallen, kan leietaker
disponere kjøkken og garderobe.
- Ved utleie av kun scene eller deler av A-sal til for eksempel øvelser, legges til grunn
samme pris som for møterom B/grupperom.
- For utleie i bursdager, konfirmasjoner, bryllup e.l. benyttes foreningspriser.
- Utleielokalene vaskes 1 gang daglig ved behov, med unntak av lørdag og søndag da
det ikke er renhold. Det er ikke renhold i hovedhus eller bryggerhus i Støa.
- For leiekontrakter med varighet 10 dager eller mer, gis det 10 % rabatt på opprinnelig
leiesats.
- Det er gratis leie i kommunale lokaler for barne- og ungdomsaktiviteter og
voksenopplæring.
- Politiske partier og nærmiljøfora betaler ikke for møtelokaler.
- I tråd med partnerskapsavtalen med pensjonistforeningene i Hurum kan disse
disponere kommunale lokaler vederlagsfritt.

