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REGLER FOR UTLEIE AV ALTTA SIIDA KULTURHUS 
 Utleie gjelder de lokaler og det tidsrommet som er angitt i kontrakten.   

 Leia betales på forskudd. Kvittering må fremvises ved utlevering av nøkler.   

 I tillegg skal det betales depositum på kr. 500,-. Denne betales kontant ved utlevering av nøkkel. 

Depositumet tilbakebetales ved levering av nøkler forutsatt at ingenting er skadet og at det er 

ryddet i og utenfor lokalene slik som avtalt.  

 Nøkkel utleveres en virkedag før utleie. Nøkkel tilbakeleveres første virkedag etter leie.  

 Det er ikke tillatt å røyke i lokalene. Ved røyking benytt askebeger ute. Leietaker er ansvarlig 

for å plukke opp sneiper utvendig. Dersom dette faller på Altta siida trekkes 

kr. 200,- av depositumet.    

 

Følgende skal ivaretaes av leietaker etter bruk: 

 Lokalene og inngangsparti ryddes. Gulvene skal kostes. 

 Søppel settes i søppeldunkene som er ute.  Tomgods fjernes. 

 Alle bord skal vaskes,  stoler vaskes om nødvendig.  Bord/stoler som er brukt, bringes til 

lagret. 

 På kjøkkenet skal ovn og benker vaskes.  Kopper/kar/bestikk vaskes etter anvisning og 

stables på plass. 

 Dersom dette ikke er tilfredsstillende ivaretatt, vil depositumet ikke bli utbetalt. For ekstra 

arbeid i forbindelse med opprydding for utleier må leietaker betale alle utgifter utover det 

som dekkes av depositum. 

 Påse at dørene er låst og vinduene lukket. Dette gjelder også dersom leietaker forlater 

bygningen i utleieperioden.  

 Dersom noe knuses/ødelegges plikter leietaker å gi beskjed om dette når nøklene leveres 

tilbake, og oppgjør vil da bli krevd.   

 

 Ut i fra brannsikkerhetshensyn er det ikke tillatt med flere enn maksimalt 120 personer i lokalet. 

 

BRANNSIKRINGSTILTAK: 

 Rømningsveier må holdes åpne og være ryddet under arrangementet. 

 

 Nødlys må ikke tildekkes. 

 

 Brannfarlig materiale må tømmes i brannsikre avfallsdunker. 

 

 Etter bruk skal elektriske apparater som kaffetrakter og lignende frakobles strøm. 

 

 Selvlukkende dører skal ikke festes i åpen stilling med kiler. 

 

 Leietaker må gjøre seg kjent med brannsikringstiltak som brannalarmanlegg, slokkingsutstyr, 

nødutganger, maks antall personer ol. for lokalet.  

 

 Leietaker skal sørge for at en evt. utløst brannalarm kan høres av publikum under 

arrangementet. 

 

 Vakter under arrangementet skal fungere som brannvakter med tildelte oppgaver under en evt. 

brann.  Dersom overnatting i lokalene skal leietaker sørge for våken nattevakt.   

 Leietaker er ansvarlig brannvernleder og skal sørge for at reglement/branninstruks 

overholdes/følges. 
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