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Ute etter å leie lokale til en større happening? I våre romslige 
lokaler kan man ha konserter, konferanser, møter, selskaper 
eller andre arrangementer. Vi tilbyr en sal med scene og vi har 
i tillegg har vi en moderne kafé/møterom. Salen og kaféen 
kan også slås sammen til ett stort rom.

Lokaler til leie på Tabernaklet
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HOS OSS kan du velge å leie både hovedsalen og kafé med kjøkken, 
eller kun én av dem. Hovedsalen er fin å bruke til konferanser, møter, 
konserter m.m., mens kaféen passer godt til store familieselskaper,
bryllup, bursdager osv. 

Hvis du planlegger et stort arrangement, kan man fint slå disse sammen 
til en stor konsertsal eller selskapslokale.

VVi har god tilgang på bord og stoler, slik at det er mulig å ha 
store arrangementer. Samtidig er det mulig å flytte ut stoler og bord man
ikke ønsker å bruke.

I hovedsalen har vi fastmontert lyd- og bildeutstyr som også er mulig å
bruke for de som leier lokalet.

I tillegg har vi mulighet for fleksibilitet når det gjelder rydding og 
rengjøring av lokalene etter bruk. Avhengig av våre egne arrangement,
kan det for eksempel vækan det for eksempel være mulig å få ordnet slik at du ikke trenger 
å vaske lokalene før dagen etter arrangementet.
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PRISER

Alternativ 1: Kafé og kjøkken
2 000,00 kr
For bruk av projektor i kaféen kommer et pristillegg på 150,00 kr. 
Dette inkluderer ikke bruk av lydutstyr.

Alternativ 2: Hovedsal
1 200,00 kr1 200,00 kr
For bruk av lydanlegg, lysrigg og projektor kommer et pristillegg
på 300,00 kr.

Alternativ 3: Kafé, kjøkken og hovedsal
2 500,00 kr
For bruk av lydanlegg, lysrigg og projektor kommer et pristillegg
på 300,00 kr.

VVi tilbyr reduserte priser for ansatte i Hågåsletta barnehage, menighets-
medlemmer og arrangement som holdes i tilknytning til våre guds-
tjenester (konfirmasjon, barnevelsignelse etc.). Ta kontakt.

Alle prisene forutsetter at lokalene forlates i samme tilstand som 
da de ble tatt i bruk. Dette innebærer også at gulv og toalettfasiliteter
rengjøres. Rengjøring kan evt. gjøres av oss mot et pristillegg på
500,00 kr for salen og 500,00 kr for kjøkken/kafé (regjøring av toalett-
fasiliteter og gang er da inkludert).fasiliteter og gang er da inkludert).



INFORMASJON OG REGLER

Våre lokaler kan leies ut til både medlemmer og ikke-medlemmer, gitt at dette
er avtalt i god tid på forhånd. Lokalene kan kun leies til møter og lukkede selskap 
dersom ikke annet blir avtalt.

Fasilitetene består av entré med garderobe, 4 toaletter (inkl. handicaptoalett/
stellerom), kafé/møterom med projektor og lerrett, fullt utstyrt kjøkken med 
rromslig kjølerom, kjøleskap og liten fryser, og en hovedsal med utstyr for lyd, lys 
og bilde.

Leie av kjøkkenet inkluderer alt av kjøkkenutstyr, servise, glass og bestikk. Duker,
servietter, pyntegjenstander, mat, drikke, servering osv. er ikke inkludert.

Hvis ikke annet er avtalt, skal den som leier stå for rydding og rengjøring av 
lokalene etter bruk. Dette innebærer rengjøring av kjøkken (oppvask, benkeflater,
kummer), vask av gulv i de delene av lokalene som har vært brukt, evt. tørke av 
bobord og stoler samt rengjøring av toalettene. Bord og stoler i settes på plass slik
de var i utgangspunktet, evt. etter bildet av bordoppsett som finnes på kjøkkenet.
Generelt skal lokalene forlates i samme stand som de var.

Alkoholholdig drikke og røyking er ikke tillatt i lokalene.
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