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UTLEIEREGLER FOR VESTBY ARENA  

 
Utleieregler samt branninstruks for Vestby Arena, felles utleiereglement for utleielokaler i 

Vestby kommune og ordensregler for Vestby Arena, skal følge bookingbekreftelsen til den 

ansvarlige leietakeren. 

 

Antall tillatt persontall i Vestby Arena: 

Klatrehall  80 personer 

Stor hall  940 personer 

Liten hall  250 personer 

Foaje   100 personer 

Stort møterom  40 personer 

 

1. Utleievirksomheten drives ut fra det prinsipp at man kan stole på leietakerne. 

Lokaler og utstyr skal benyttes som avtalt. Ansvarlig leietaker skal være den siste 

som forlater bygget. 

 

2. Som ansvarlig leietaker skal du gjøre deg kjent med følgende: 

 Nødutgangene for lokalet du leier 

 At nødutgangene er ulåste og uten hindring 

 Plassering av brannslukningsutstyr 

 Skaff deg god oversikt over antall deltakere/gjester 

 

3. Brann og sikkerhet 

 Følg branninstruksen du har fått utlevert. 

 Om brannalarmen går har leietaker ansvar for evakuering. Det må sjekkes om alle er 

kommet ut av  byggene. Alle må evakueres til parkeringsplassen. 

 Leietaker plikter selv å ha tilgjengelig mobiltelefon for varsling av evt. ulykke eller 

brann, da det ikke finnes telefoner i lokalene.  

 BRANN: 110 Alarmsentralen Øst: 69 20 17 00 

 Utgifter til falsk utløsning av brannalarmen vil belastes leietaker. 

 Ved store arrangement, hvor antallet overstiger tillatt persontall, må ansvarlig leietaker 

peke ut ekstra brannvakter som ifører seg gule vester. Brannvaktene deles i soner i 

lokalene og må ha et spesielt ansvar for nødutgangene. Eget skjema for store 

arrangement sendes brannvesenet.  

 

4. Servering av mat og drikke 

Arena Catering driver kjøkkenet i Vestby Arena. Ansvarlig leietaker forplikter seg til å 

gjøre avtale med Arena Catering om servering av mat og drikke. 

Arena Catering på tlf nr 90230576 eller e-post post@arenacatering.no 

 

5. Renhold av lokalet 

 Alle leietakere må rydde, vaske bord, feie gulv og kaste søppel etter seg. Se over 

toalettene! Eventuelt trekk ned! 

 Ekstraomkostninger ved ikke tilfredsstillende vask og rydding, belastes leietaker. 
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6. Røyking  

 Røyking er forbudt i alle kommunens bygninger/lokaler.  

 

7. Utleietid 

 Ved selskapelige arrangement kan leietaker oppholde seg i lokalet til senest kl 0200. 

 Av hensyn til omgivelsene, skal dører og vinduer være lukket etter kl. 23:00 og det 

skal ikke høres musikk/ støy fra lokalene. 

 

8. Alarm 

 Husk tyverialarmen! Viktig å komme seg ut av bygget før kl 2300. En evt. utrykning 

kan belastes leietaker. 

 

9. Vakttelefon 

 Kulturtjenesten v/utleiekontoret følger Vestby kommune’s åpningstider. 

 Våre arenaverter på Vestby Arena kan kontaktes ved enkelte tilfeller på tlf 64 98 02 90 

(mandag-torsdag kl 1600-2200) 

 Ved særskilte uønskede hendelser (strømbrudd, brann, vannlekkasje) kan Vestby 

kommunes vakttelefon benyttes på tlf 97 77 33 88 

 

10. Parkering 

 Alle henstilles til å bruke oppmerkede parkeringsplasser. Utrykningskjøretøyer skal 

komme frem! «Rundkjøringen» på område skal ikke sperres med biler eller annet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkler/adgangskort 
 

Nøkler hentes av ansvarlig leietaker på Rådhuset i Vestby, den siste hverdagen før den 

avtalte leietiden, i Vestby kommune sin åpningstid (se www.vestby.kommune.no). 

Utleiekontoret er stengt i helger og på helligdager. 

 

Nøklene leveres tilbake samme sted første hverdag etter den avtalte leien. 

 

Det er ansvarlig leietaker sitt ansvar at nøkler blir hentet og levert som nevnt over. 

Dersom dette ikke skjer blir den avtalte leietiden avlyst og leien blir fakturert ansvarlig 

leietaker. 
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