Lund kommune
Oppvekst- og kulturetaten

Reglement og utleiesatser for skolene og barnehagene for 2021.
1. Ved ordinær møtevirksomhet i lag og organisasjoner, studievirksomhet, samt gratis barne- og
ungdomsarbeid på frivilling basis fra Lund kommune, tas det ikke betaling for leie av rom ved
skolene og barnehagene. Leietaker er ansvarlig for rydding og rengjøring etter bruk.
2. Lokale foreninger og private avtaler rengjøring etter omfang av aktivitet og behov. Ved åpne,
offentlige arrangement må leietakerne selv sørge for at det blir ryddet og vasket i de deler av
bygget som er blitt benyttet. Leietakerne er også ansvarlige for at det blir sopt og ryddet
utenfor og omkring bygget. Det blir i hvert tilfelle vurdert hvorvidt rengjøring og opprydding er
tilfredsstillende utført. Leietakeren blir eventuelt ilagt et gebyr etter medgått tid/ekstraarbeid for
vaktmester/rengjøringspersonale. Blir noe ødelagt blir leietaker belastet med utgiften. Alle
arrangementer må være alkohol-/rusfrie. Røyking/snus er ikke tillatt på skolens/barnehagens
område.
3. Ved utleie av rom/lokaler til selskap/private og inntektsbringende arbeid/arrangement gjelder
det samme utleiereglementet som nevnt i pkt. 2 og med slik betaling:
Lokaler
Uansett
sal/rom

Leietaker
Lag/organisasjoner/privat leie

Uansett
sal/rom

Lag/organisasjoner/privat leie

Uansett
sal/rom

Lag/organisasjoner/privat leie

SFO
Alle
Nygård
Gapahuk Alle

Leie / Formål
Inntektsbringende aktivitet.
Konsert, utstilling mv.
Familiearrangement/konfirmasjon
Ved leie av flere rom, rom nr. 2 *

Ved leie fra og med rom nr. 3 og
flere, per rom *
SFO Nygård med alle smårom
Gapahuk Nygård

Sats
770,- kr.
per rom
50 % av
sats for 1.
rom.
25 % av
sats for 1.
rom
1.600,- kr.
200,- kr.

(* 100 % sats for første rom, 50 % av satsen for rom nr. 2 og 25 % av satsen for øvrige rom)

Utleiesatsene justeres årlig per 01.01.

Jeg har lest og er innforstått med utleiereglementet:

_______________________________________________
Dato og signatur ansvarlig leietaker

__________________________
Telefon:

Dersom det ikke er ryddet og vasket skikkelig, eventuelle skader eller ødeleggelser, blir leietaker
belastet med utgiften for skaden og medgått tid/ekstraarbeid for vaktmester/rengjøringspersonale.

(Vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget 19.11.20)

oppvekst/grunnskole/Utlånsreglement

