
Utleiepriser Sentrumsgården 2019 
 
Kommunestyret vedtok i møte 27/2-98, sak 24/97, følgende prinsipper for utleie av 
kommunale lokaler: 
 

Øvelse/trening/møter 
Gratis leie av Sentrumsgården for lag og foreninger hjemmehørende i Bamble og 
regionsammenslutninger i Grenland og eventuelle gjestende lag og foreninger.  
Andre betaler leie etter faste satser til dekking av reelle utgifter. 
Øvelser må vike for arrangementer med 14 dagers varsel. 
 

Arrangementer  
 Kommunale arrangementer 

Aktiviteter i kommunal regi skal ikke belastes leie. (Merk: Gjelder leie av lokaler uten teknisk 
utstyr) 

 Lag- og foreninger  
Ved arrangement som er åpne og kunngjorte gis gratis leie for lag og foreninger 
hjemmehørende i Bamble eller for regionsammenslutninger i Grenland. (Merk: Gjelder leie 
av lokaler uten teknisk utstyr) 

 Private aktører  
Andre lag og foreninger, privatpersoner eller kommersielle leietagere betaler leie etter faste 
satser til dekking av reelle utgifter: (Merk: Gjelder leie av lokaler uten teknisk utstyr) 
Sal/scene inkludert kafé i kjelleren, pr. dag – arrangementer kr.    1430,- 
Sal/scene inkludert kafé i kjelleren, pr. dag – øvelser             kr.      200,- 
 
 

For alle leietakere – leie av teknisk utstyr             
All bruk av lyd- og lysutstyr faktureres etter faste satser: 
Lite arrangement – 2 mikrofoner og enkelt scenelys    kr. 1750,- 
Stort arrangement – tilgang på alt lyd- og  
lysutstyr, arrangøren skaffer selv lyd/lysansvarlig     kr. 4580,- 
Stort arrangement – påfølgende dager      kr. 1740,- 
Øvelse – lite arrangement, inkl. lyd/lysutstyr        kr.  620,- 
Øvelse – stort arrangement, inkl. lyd/lysutstyr     kr.  920,- 
Prosjektor                                                                                kr.     820,- 
 
Avbestillingsgebyr er satt til 50% av leiesummen fra 14 dager før første utleiedag. 
 
  

Behov for ekstra vask  
Sentrumsgården er kun oppsatt med vask på hverdager, dvs. at det ordinært ikke vaskes 
mellom fredag formiddag og mandag formiddag. Ved bruk som krever vask utover dette, må 
leietaker avtale dette særskilt (se søknadsskjema) og betale for tjenesten. Dette gjelder alle 
typer leietakere. 
 
Pris kr 1230,- + mva. pr. gang.  
 


