
LÅNE OG LEIEBETINGELSER  
1) Lokaler er tilgjengelig for lån eller leie i tidsrommet mandag – fredag kl. 08.00 – 22.00. 
Alle arrangementer skal være avsluttet og lokalene ryddet kl. 22.00.  

2) Maksimum tid for lån av rom er en arbeidsdag (maks 10 timer). Ta kontakt med innbyggertorgkoordinator 
dersom det er ønskelig å bestille lokaler for et lengre tidsrom.  

3) Arbeidsplasser kan lånes i inntil to uker sammenhengende eller inntil 20 dager over en tre måneders periode. 

4) Husk å sette av tid til å rigge opp stoler/bord og rydde opp etter arrangementet når du bestiller lokalet. 
Tilsvarende gjelder for ivaretakelse av smittevernhensyn i forbindelse med bruk av lokaler og utstyr. 

5) Lånetaker/leier må være 18 år eller eldre. Vedkommende vil være kontaktperson og ansvarlig arrangør før, 
under og etter et arrangement. Denne skal gjøre seg kjent med interne rutiner for brann, rømning, låssystemer 
og smittevern samt forebygging av tilgrising og hærverk.  

6) En forespørsel/søknad om lån eller leie er ikke gyldig før du får tilsendt en digital bekreftelse. Behandling av 
forespørselen tar vanligvis tre arbeidsdager (mandag til og med fredag). Søknaden med vedlegg og bekreftelse 
utgjør avtalen for lån eller leie. 

7) Flere rom har teknisk utstyr som kan brukes når leietaker har fått opplæring i bruken. For brukere skal det 
gjennomføres en befaring i lokalene i forkant av møtet. Du vil få mer informasjon om dette i forbindelse med 
bekreftelsen av din forespørsel. 

8) Lånetaker/leier mottar en adgangskode til innbyggertorget på e-post og sms. Denne koden fungerer kun i 
tidsrommet lokalet er bestilt, og skal ikke deles med andre. 

9) Lokalet med inventar og møbler skal forlates i god stand. Låntaker/leier plikter å rapportere eventuelle skader 
på inventar og annet til innbyggertorgkoordinator.  

10) Lånetaker/leier har ansvaret for at alle covid-19 restriksjoner blir fulgt. Vedkommende skal oversikt over deltakere 
med kontaktinformasjon.  

11) Innbyggertorget er et flerbrukshus og alle brukere må ta hensyn til å vise respekt for andres arrangementer. 
Ta hensyn til hverandre. 

12) Catering av mat og drikke til arrangementer på innbyggertorget skal bestilles av vår samarbeidspartner 
Ryfylkekokken. Se Ryfylkekokkens nettsider for cateringmeny. 

13) I kafeens åpningstider er det ikke lov å nyte medbragt mat eller nistepakke i serveringsarealene for kafeen.  

Innbyggertorget forbeholder seg retten til å avlyse eller avbryte arrangementer dersom restriksjoner knyttet til 
smittevern tilsier dette.  

Pris for leie av lokaler til inntektsgivende arrangementer 

Innbyggertorgets lokaler kan leie til arrangementer med inngangsbetaling eller deltakeravgift, 
samt arrangementer med salgsformål. 

Pris for leie til enkeltarrangementer (timer inkluderer rigging før og etter):   
kr. 500,- for halv dag, inntil 5 timer  
kr 1000,- for hel dag, inntil 10 timer  
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