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UTLEIEREGLER FOR GREVLINGEN SKOLE OG KULTURSENTER, 

KULTURSALEN 

 
Denne utleieinstruksen, branninstruks for Grevlingen skole og kultursenter, kultursal, felles 

utleiereglement for utleielokaler i Vestby kommune og egen sjekkliste for leietakere for dette 

lokalet, skal følge bookingbekreftelsen til den ansvarlige leietakeren. 

 

Antall tillatte plasser i kultursalen: 174 sitteplasser i amfi. 406 ståplasser uten amfi. 

 

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. 

 Bruk av røykmaskin er forbudt. 

 

4. Renhold av lokalet 

 Alle leietakere må rydde og vaske etter seg. 

 Sjekkliste for leietakere beskriver hva ansvarlig leietaker skal gjøre i forhold til 

renhold. 

 Ekstraomkostninger ved ikke tilfredsstillende vask og rydding, belastes leietaker. 

 

5. Røyking  

 Røyking er forbudt i alle kommunens bygninger/lokaler.  

 

6. Utleietid 

 Kl 1600 til kl. 2200 på hverdager, kl 0800 til kl 2200 på helgedager. 

 

7. Sjekkliste 

 Les på sjekklisten du har fått utdelt 

 Dersom noe ødelegges eller blir borte, skal leietaker meddele dette på sjekklisten som 

innleveres sammen med nøkler.  

 Det vil bli vurdert om ansvarlig leietaker må betale en erstatning for skader. 
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8. Diverse 

 Kun innesko eller blå sokker utenpå sko kan brukes i kulturalen, ikke utesko eller sko 

som setter merker/ skader gulvet. 

 

 

 

9. Alarm 

 Husk tyverialarmen! Viktig å komme seg ut av bygget før kl 2200. En evt. utrykning 

kan belastes leietaker. 

 

10. Vakttelefon 

 Kulturtjenesten v/utleiekontoret følger Vestby kommune’s åpningstider. 

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

kommunes vakttelefon benyttes på tlf 97 77 33 88 

 

11. Parkering 

 Det er ikke tillatt å kjøre inn på skolens område mellom kl 0700 og kl 1700 i 

skoletiden. Alle henstilles til å bruke skolens parkeringsplass. Utrykningskjøretøyer 

skal komme frem! Veiene på skolens 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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