Retningslinjer for Sølvbergets utleielokaler
1. Sølvbergets lokaler leies ut til åpne og lukkede arrangementer, møter, kurs og seminarer. Både lagog organisasjoner, politiske partier, kulturaktører, offentlige virksomheter, firmaer og andre kan leie
lokaler. De som leier lokaler, har selv ansvar for markedsføring. Det tillates ikke arrangement som
har som hovedformål kommersielt salg. Sølvberget leier heller ikke ut til private selskaper som
fødselsdagsfeiring, bryllup og lignende.
2. Lokalene kan leies innenfor følgende tider:
Mandag- fredag kl 09:00-20:45, lørdag kl 11 – 20:45, søndag kl 13- 20:45.
3. Retningslinjer og priser for utleie gjelder enkeltarrangement. Regelmessige avtaler om utleie
forhandles spesielt.
4. Leietaker er pliktet til å informere om eventuelt salg av billetter og priser. Ved arrangementer med
et betydelig billettsalg gjøres det egne avtaler, basert på omsetning.
5. Dersom lokalet ikke skal benyttes, plikter leietaker å melde fra om dette senest en uke før. Dersom
leietaker ikke møter som avtalt/avlyser møte etter fristen, må leietaker dekke inn eventuelle
kostnader med minste beløp pålydende: kr. 750 for ideelle leietakere, kr. 1500 for ordinære
leietakere. Ved avlysning samme dag må leietaker betale avtalt pris, samt påløpte kostnader.
6. Lokalet skal forlates i ryddet stand. Ved arrangementets slutt skal stoler og bord settes tilbake til
standardoppsett, hvis ikke annet er avtalt. Når lokalet er ryddet, plikter leietaker å gi beskjed til
skranken i 1. etasje eller til Securitas, slik at det kan kontrolleres at lokalet forlates i henhold til
avtale - samt låses.
7. Utleier er ikke ansvarlig for leietakers/deltakers eiendeler/rekvisita. Leietaker er erstatningspliktig
for skader/mangler som påføres bygning, inventar og utstyr. Det skal straks melde fra om slike
skader.
8. Lokaler som er tildelt skal kun benyttes i det tidsrommet og til det formålet som er innvilget. Ved
brudd på reglementet eller under særlige vilkår kan leiekontrakten opphøre.
9. Foruten disse betingelsene, gjelder Sølvbergets ordensregler
Priser
Lokale

Lag- og organisasjoner,
politiske parti

Ordinær pris

Møteplassen

3000

6000

Kjelleren

2000

4000

Hva er inkludert i leien?
Leieprisen inkluderer bord og stoler, samt tilrettelegging. Leie av teknisk utstyr utover det som er
tilgjengelig i rommet er ikke inkludert i leien. Eventuelle endringer på romoppsett må spesifiseres
senest 3 dager før arrangementsstart, mens evt. omrigg underveis i leieperioden må avtales senest
2 uker før og krever leie av ekstra vertskap. Teknisk assistanse/lydtekniker er ikke inkludert i leien.
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