Foreningen Forum
Leievilkår for møte-/selskapslokalet og kjøkkenet i Håkonsgt. 24
1. Aldersgrense for leie av lokale er normalt 25 år. Dette gjelder ikke ved bryllup og dåp.
2. Leietaker må selv sette opp bord og stoler etter eget ønske og sørge for at lokalet er ryddet og
stoler og bord er plassert som anvist før låsebrikke tilbakeleveres.
3. Låsebrikke til lokalet utleveres av foreningens representant til ansvarlig leietaker og legges
på anvist plass innen avtalt tidsrom ifølge leiekontrakten. Bruk av lokalet utover avtalt
leietid belastes med kr. 500,- pr. time.
4. Rengjøring av gulv og toaletter er inklusiv i leien. Ekstraordinær rengjøring og rydding vil
bli belastet mot en timebetaling på kr. 650,-.
5. Ved skjenking av alkohol må leietaker ha ambulerende skjenkebevilling. Søknad må være
kommunen i hende senest 1 uke før bruk av lokalet. Kostnadene inngår ikke i leien.
6. Ved leie ukedager, mandag til torsdag kveld pluss søndag, skal lokalet være forlatt kl. 23:00
Ved arrangementer fredag og lørdag skal høylytt musikk og annen støyende aktivitet
avsluttes senest kl. 01:00 og lokalet skal være forlatt senest kl. 02:30.
7. Leietaker er ansvarlig for at vinduer og dører er stengt og lys slukket før lokalet forlates.
8. Lokalet er underlagt røykeloven og det er kun tillatt å røyke på anvist plass utendørs.
9. Det er ikke tillatt å benytte snus og/eller tyggegummi i lokalet.
10. Ved servering av middag er det fra utleiers ønske at det benyttes duk (papir) på bordene for å
lette renholdet.
11. Kjøkkenet skal, ved tilberedelse av mat, bemannes med kompetent person med særlig tanke
på hygiene.
12. Leietaker er ansvarlig for at alle matrester, emballasje, tomgods og drikkevarer fjernes fra
kjøkkenet umiddelbart etter bruk.
13. Ansvarlig leietaker skal videreformidle branninstruksjonen til sine gjester etter gjennomgang
med foreningens representant.
14. Ved bruk av åpen ild, for eksempel alle former for levende lys, skal det utvises stor
forsiktighet.
15. Skader på bygningskonstruksjoner, inventar, teknisk utstyr, dekketøy og lignende påført
under bruken av lokalene vil bli belastet ansvarlig leietaker etter dagens priser.
16. Avfall inkl. tomflasker plasseres på anvist plass.
17. Nødvendig tilkalling av hjelp fra utleier under bruken av lokalene, belastes med kr. 500,- pr
time (Minimum 2 timer).
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