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UTLEIE AV LOKALER
Avtaler om tilfeldig leie av Kommunelokalet, Sande prestegård, Sandehallen og
Kunstgressbanen gjøres ved henvendelse til servicekontoret på tlf. 33 78 70 00,
eller på e-post til servicekontoret@sande-ve.kommune.no
Leieavtale skrives, og nøkkel til lokalet hentes på servicekontoret, Sande rådhus.
Servicekontoret holder åpent mandag – fredag kl. 7.30 – 15.00.

Kommunelokalet
Leie av sal og kjøkken til foreninger u/dans

kr. 3200 pr. dag

Leie av sal og kjøkken til foreninger m/dans

kr. 3900 pr. dag

Leie av sal og kjøkken til private u/dans

kr. 4000 pr. dag

Leie av sal og kjøkken til private m/dans

kr. 4700 pr. dag

Leie av sal uten kjøkken til foreninger u/dans

kr. 2850 pr. dag

Leie av sal uten kjøkken til foreninger m/dans

kr. 3400 pr. dag

Leie av sal uten kjøkken til private u/dans

kr. 3700 pr. dag

Leie av sal uten kjøkken til private m/dans

kr. 4200 pr. dag

Rigging fra kl. 17.00 dagen før arrangement

kr. 650 pr. arrangement

Leieprisene over gjelder fra kl. 9.00 og inntil kl. 11.00 påfølgende dag.
Ønskes leie utover kl. 11.00 påfølgende dag, må det betales ½ dags leie i tillegg.
Dersom en ønsker å disponere lokalet før kl. 17.00, må det betales hel dags leie.
Prisene gjelder pr. arrangement.
Leieforhold som ikke omfattes av ovennevnte, avtaler servicekontoret leiepris med
Drift og eiendom i hvert enkelt tilfelle.
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Sande prestegård
Leie av peisestua uten kjøkken

kr. 1025 pr. dag

Leie av peisestua med kjøkken

kr. 1360 pr. dag

Leie av sal

kr. 1025 pr. dag

Leie av sal og kjøkken

kr. 1360 pr. dag

Leie av sal, kjøkken og peisestua

kr. 2350 pr. dag

Rigging fra kl. 17.00 dagen før arrangement

kr. 400 pr. arrangement

Leieprisene over gjelder fra kl. 9.00 og inntil kl. 11.00 påfølgende dag.
Ønskes leie utover kl. 11.00 påfølgende dag, må det betales ½ dags leie i tillegg.
Dersom en ønsker å disponere lokalet før kl. 17.00, må det betales hel dags leie.
Prisene gjelder pr. arrangement.
Leieforhold som ikke omfattes av ovennevnte, avtaler servicekontoret leiepris med
Drift og eiendom i hvert enkelt tilfelle.
___________________________________________________________________________

Kunstgressbanen
Tildeling av faste treningstider foretas av kulturtjenesten i fordelingsmøte etter innhentet
behovsoppgave fra fotballgruppene.

Innenbygds lag:
Aldersbestemte lag, 17 år og yngre er gratis
for trening og kamper.
Junior- (uansett om de har noen 17 åringer),
senior- og veteranlag, trening og kamper
Utenbygds lag:
Alle aldersklasser, fra 01.01. til 31.03.
Alle aldersklasser, fra 01.04. og ut sommeren

Gratis

kr.

130 pr. time

kr.
kr.

750 pr. time
380 pr. time
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Sandehallen
Hallen er fast utleid til innenbygds idrettslag fra kl. 16.00 til kl. 22.00 alle dager unntatt
lørdag og søndag.

Trening og kamper for aldersbestemte lag,
til og med 17 år og yngre.

Gratis

Trening innenbygds lag, junior og senior
hverdag og helg

kr. 190 pr. time

Kamper innenbygds lag, junior og senior, helg.
Minimum 1 ½ time pr. kamp

kr. 350 pr. time

Trening og kamper, utenbygds lag, hverdag og helg.
Minimum 1 ½ time pr. kamp

kr. 630 pr. time

Større idrettsarrangement, hverdager

kr. 425 pr. time

Større idrettsarrangement, helg

kr. 535 pr. time

Ved utenom idrettslige arrangement som konserter, stevner, utstillinger etc. avtaler
servicekontoret leiepris med Drift og eiendom i hvert enkelt tilfelle.
I tillegg må det leies gulvbelegg og legging fra HK72, dersom det skal danses eller gulvet kan
utsettes for skade, slitasje eller søl.

Ovennevnte priser gjelder fra 01.01.2019 etter konsumprisindeks pr. 12/2018

Ved akutte hendelser ring teknisk vakt, tlf. 900 26 214

