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UTLEIE AV KAFÉ – DAGSENTER – AKTIVITETSROM 
Kafeen, dagsenterets lokaler og aktivitetsrommet leies ut til sluttede selskaper / møter etter avtale.   
 

KONTAKTPERSONER 
Utlån av lokaler: Kontorkonsulent, tlf. 51 85 69 20/ Leder for frivillig arbeid, tlf. 51 85 69 24.  
Bestilling av mat: Kjøkkensjef/ ansvarlig kokk, tlf. 51 85 69 41. 
 

LOKALER 
Kafé:  Kapasitet 20 – 60 personer. Lokalet er todelt: Den minste delen har plass til  

ca 20 personer, mens vi i det største rommet kan dekke til ca 60. I tillegg til  
spisebord og stoler, er hver del møblert med en liten salong.  
Garderobe / toalett lett tilgjengelig i vestibylen utenfor.  
I garderoben står 4 barnestoler som kan lånes ved behov. 
Kjøkkenet i kafeen kan benyttes etter nærmere avtale. 

Dagsenter: Kapasitet 16 personer. Stue m/ salong og spiseplass, kjøkken, garderobe og toaletter. 
Akt. rom: Kapasitet ca. 30 personer. Et stort rom, delt av med en søyle. Spisebord, stoler og en  
                          liten sittegruppe. Toalett i tilknytning til lokalet. 

PRISER  
Selskaper: Grunnbeløp: Kr. 800,-. Kuvertpris: Kr. 50,-   
Merk:  Kuvertprisen kommer i tillegg til grunnbeløpet og dekker oppvask, vask av duker, 

lys og servietter. Betales uansett om en velger andre løsninger. Beboere og ansatte 
betaler kun kuvertprisen.                         

Møter:  Minimumspris kr. 400,- (Inntil 20 personer).  Over 25 personer: Kr. 20,- pr. person. 
Kurs og annen kommersiell virksomhet: 
 Kr. 800,- pr. dag/ kveld. Samme beløp for ansatte og eksterne leietakere. 
 

UTLÅNSREGLER 
Alle lokalene er røykfrie. Leietaker har som hovedregel ansvar for forberedelser og dekking. 
 
Før bruk:  Bestillingsskjema fylles ut og leveres kontaktperson for utlån.  

Servise, bestikk, og annet utstyr settes fram etter avtale. Duk, lys og servietter 
er inkludert i kuvertprisen. Snitter, kaker, brus og kaffe kan bestilles på 
kjøkkenet, men det tas forbehold om kapasitet. 

Etter bruk:  Oppvasken ryddes sammen på trallen: Kopper og glass i korgene og bestikk i eget 
spann. Dukene brettes sammen og puttes i blå tøysekk. Evt. papirduker i sort 
plastsekk. Matrester og servietter i plastspann, restavfall i sort plastsekk. 
Kaffekannene skylles og settes på plass i skapet på kafékjøkkenet. 
Rydding av lokalene: Leietaker har ansvar for at bord og stoler i kafeen settes 
tilbake på plass etter skissen som henger på oppslagstavlen, og at trallen med 
oppvask og søppel blir plassert ved døren utenfor hovedkjøkkenet i u-etasjen. 

 

 

 

 

 
 

Til våre leietakere!  
Sykehjemmet har ingen ansatte knyttet til utleie, så vi ber dere respektere utlånsreglene og 
rydde slik som beskrevet ovenfor. Dette er en forutsetning for at vi kan opprettholde tilbudet 
om utleie av lokalene våre. 
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BESTILLING AV LOKALER, MAT OG UTSTYR 

 
Leietakers navn  ____________________________________________________ 
Telefon                         ____________________________________________________ 
 
Betalingsform (kryss av)  kontant ___ giro___ 
 
Regningen sendes til               ____________________________________________________           
    ____________________________________________________ 
 
 
 
Ønsker å låne (kryss av)       kafé _____ dagsenter _____ aktivitetsrom _______ 
Dato for bruk av rommet              _________ kl. (fra – til) _______________________   
Antall personer        _________  

 
Bestilling av utstyr /oppdekking (kryss av/ skriv ned spesielle ønsker)  
NB: Oppdekking kun etter avtale! 

 
Servise og bestikk  ____________________________________________________ 
Lysestaker og vaser  ____________________________________________________ 
Servietter og lys  ____________________________________________________  
Duker                                 ____________________________________________________ 
Oppdekking   ____________________________________________________ 
Annet     ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________ 

 
Kontakt kjøkkenet for bestilling av mat  
Snitter, rundstykker  ____________________________________________________ 
Kaker    ____________________________________________________ 
Kaffe    ____________________________________________________ 
Mineralvann   ____________________________________________________ 
Annet     ____________________________________________________ 
    ____________________________________________________            
 

Andre opplysninger / spesielle avtaler 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Dato ___________   Leietaker ____________________________________________ 
 
    For Øyane ___________________________________________ 
 


