1. Reglement for utlån og utleie i Veveriet
Generelt ønsker vi at Veveriet blir mest mulig brukt, og det legges derfor til rette for utlån og
utleie av de fleste rom i bygget. Følgende rom kan lånes eller leies ut til innbyggere, lag og
foreninger og næringsliv:
1.etasje:
Studiecelle (1 person)
Møterom
Folkeverksted
Lesesal/klasserom
Langbordet
Kjøkken med eller uten utsalg
Møteplassen med intimscene
2. etasje
Ungdomshuset med kjøkken
Øvingsrom for band
Klasserom (3stk)
Amfi
Møterom
3. etasje
Dansesal
Black Box (teatersal) med garderobe/sminkerom
Klasserom
Storsal med Green Room
§ 1 Generelle bestemmelser
a) Vi leier og låner ut lokaler til:
• Øving
• Arrangement
• Møter
• Konferanser og kurs
• Livssynsnøytrale seremonier (med unntak av begravelser),
• Bryllup (kun storsalen)
• Konfirmasjoner, minnestunder, dåpsselskap og navnedager (storsal og ungdomshus)
• Bursdagsselskaper for barn fra 6-11 år (kun lørdag og søndag i klasserommet ved
kjøkken i 1. etasje)
• Bursdagsselskaper for unge fra 12-17 år (kun lørdag og søndag i ungdomshuset)
• Annet etter avtale

b) Alt av utlån og utleie skal foregå gjennom bookingsystemet «Book up» (se våre
nettsider).
c) Lokalene og inventaret skal behandles med forsiktighet og skal forlates i den tilstand man
fant det.
d) Ev. skade eller mangler som oppdages ved ankomst eller som skjer under oppholdet /
bruken, skal meddeles hussjef umiddelbart. Leierne/lånerne er økonomisk ansvarlig for
skader på bygg eller inventar og utstyr som skyldes skjødesløs eller uvøren behandling.
e) Ved arrangement og aktiviteter med billettsalg må vårt billettsystem benyttes.
f) Veveriet skal være en raus og inkluderende møteplass og kan ikke brukes til
diskriminerende og hatefulle ytringer. Med diskriminerende eller hatefull ytring menes
det å true eller håne noen, eller fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på
grunn av deres a) hudfarge eller nasjonale eller etniske opprinnelse, b) religion eller
livssyn, eller c) homofile legning, leveform eller orientering og d) nedsatte funksjonsevne
(hentet fra rasismeparagrafen).
g) Framleie er ikke tillatt.
h) Det er ikke mulig å overnatte i bygget.
i)

Hussjef kan avslå søknader om utlån og utleie hvis aktiviteten kommer i konflikt med
annen, allerede planlagt bruk.

§ 2 Fordeling og prioritet
a) Avdelingene som er lokalisert på huset, samt kommunal politisk virksomhet, har
hovedprioritet når det gjelder bruk.
b) Ved stor pågang fra lag og foreninger om fast øvings- eller møtetid, skal de som driver
med kulturaktiviteter prioriteres (kor, korps etc.). For fast øvings- eller møtetid må det
søkes hvert år innen 1. mars for påfølgende sesong. For sesongen 2019/2020 settes
søknadsfristen til 16. oktober. Oppstart for aktiviteter høsten 2019 blir da i uke 43.
c) Ved stor pågang fra innbyggere, for eksempel i konfirmasjonstiden, fordeles lokalene ved
loddtrekning, basert på søknader levert innen 1. oktober året før. For konfirmasjoner i
2020 settes søknadsfristen til 16. oktober.
d) Kommersiell virksomhet som konkurrerer med kommunens egne tjenester, som for
eksempel private musikkskoler etc., kan bli nedprioritert.
e) Arrangement prioriteres foran fast øvingstid.
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§ 3 Meråpent
a) Innbyggere over 15 år kan få tilgang til meråpent bibliotek, samt til andre deler av huset
etter avtale.
b) For å få tilgang må det signeres kontrakt. Kontrakten er personlig og gis ikke til lånekort
som er knyttet til skoler, barnehager eller institusjoner.
c) Voksne kan legitimere seg og signere i biblioteket/ publikumsmottaket. Ungdom mellom
15 og 17 år må ha med seg foresatt når de signerer.
§ 4 Spesielle vilkår knyttet til utleiesatser
a) Lag og foreninger i Gjesdal kommune får som hovedregel låne lokaler gratis til å drive
sin ordinære aktivitet. Dersom de produserer arrangement med inntekter/ billettsalg
gjelder egne regler.
b) Ansatte som har sin arbeidsplass på bygget kan få leie lokaler til halv pris1.
c) For innbyggere, lag og foreninger og næringsliv fra andre kommuner gjelder egne
satser:
• For næringsliv kommer et generelt pristillegg på 20%
• Lag og foreninger og innbyggere fra andre kommuner betaler kommersiell pris.
d) Prisene er veiledende. Hussjef har fullmakt til å forhandle pris ved spesielle tilfeller.
e) Uteleiesatsene gjelder normalt for et kalenderår og tas opp til vurdering ved
årsskifte.

§ 5 Alkoholbestemmelser
• Veveriet er i utgangpunktet et alkoholfritt hus uten fast skjenkebevilling.
• For noen arrangement kan det søkes om enkeltstående skjenkebevilling. Dette må søkes
om i god tid – seinest en måned før arrangement. Vi sender alle søknader til politiet for
uttale. Søknaden vurderes også opp mot annen bruk på huset, slik at det ikke blir konflikt
med andre arrangement, for eksempel for barn og unge.
• Det kan serveres alkohol i bryllup som arrangeres i storsalen. Ønske om alkoholservering
må oppgis ved booking, slik at eventuelle konflikter med andre arrangement, for
eksempel for barn og unge, kan unngås.
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I mange kommunale bygg, som for eksempel skoler og barnehager, kan ansatte som har inngående kjennskap
til lokalene få låne disse gratis. For Veveriet foreslås en mellomløsning hvor ansatte som har sin arbeidsplass på
huset får leie lokaler til halv pris. Ansatte vil ikke ha behov for omvisning eller opplæring i utstyr.
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§ 6 Utleiesatser 2019-2020
Etasje/rom

Bruk som det
lånes/leies ut til

Informasjon/
utstyr

Pris næringsliv/
kommersielle

Pris lag og
foreninger

1.etg./studiecelle

Studier

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

1.etg/folkeverksted

-Kurs
-Undervisning

Arbeidsplass for
en person
-3D printer
-Vinylkutter
-Av utstyr
-Utslagsvask
-12 arbeidsplasser
Etc.

Ikke aktuelt

Etter avtale
med
biblioteket

Etter avtale med
biblioteket

1.etg/klasserom

-Undervisning
- kurs
- møter
- utstillinger
- studering
- barnebursdager
(6-11 år)

-10 arbeidsplasser
-AV utstyr

200 per time
eller 500 per
kveld.

0

Kr. 500 per
bursdagsfest
inkludert
kjøkken

1.etg/kjøkken med
utsalgsmuligheter

-Pop up kafé
- Matproduksjon til
selskaper og
arrangement
- Matkurs.

-Kjøledisk
-Vannbad
-Fryseskap
-Kjøleskap
-Konveksjonsovn
-Stekeplater
-Kaffetrakter

1000 per
kveld/dag

0

1.etg/møteplassen
med scene

-Konserter,
foredrag, møter og
mindre
arrangement. Plass
til ca. 60
publikummere

-Teleslyngeanlegg
-Scenelys og
mobilt
lydanlegg
-Elektrisk flygel
-Stoler på tralle
Fungerer som et
rom i rommet.
Plass til 14-16
personer rundt
et sted bygget
langbord i et lite
hus

1500 per
arrangement

0

Ta kontakt med
kulturavdelingen.

Ikke aktuelt

0

Ta kontakt med
kulturavdelingen

Kan leies med og
uten kjøkken

1.etg/Langbordet

Samtaler, møter,
felles måltid,
aktiviteter.

Pris innbyggere
(Innbyggere
med Fritidskort
for låne gratis)
0

Gratis for
barn/familier
med Fritidskort
500 per
kveld/dag
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Etasje/rom

Bruk som det
lånes/leies ut til

Informasjon/
utstyr

Pris næringsliv/
kommersielle

Pris lag og
foreninger

2.etg/ungdomshus
et med kjøkken
(250)

Arrangement,
aktiviteter,
konfirmasjoner og
bursdagsfeiring for
12-17 år

-Karaoke
-Gaming
-Filmvisning
-Kjøkken
-DJ kan bookes

4000

0

Pris innbyggere
(Innbyggere
med Fritidskort
for låne gratis)
2500 per
konfirmasjon
(tilgang dagen
før)
1000 per
bursdagsfeiring
Gratis for
barn/familier
med Fritidskort

2.etg/klasserom
(224)
2.etg/klasserom
(228)

Møter,
undervisning, kurs,
aktiviteter
Møter,
undervisning, kurs,
aktiviteter

2.etg/klasserom
(229)

Møter,
undervisning, kurs,
aktiviteter

2.etg/amfi (220)

Møter,
undervisning, kurs,
foredrag, konserter
(?)

2.etg/møterom
(223)

Møter

-AV utstyr
-8 -10 arbeidsplasser
-AV utstyr
-10 arbeidsplasser,
klasseromoppsett
-AV utstyr
-Teleslyngeanlegg
-20-25 arbeidsplasser i
klasserom
oppsett
-AV utstyr
-Teleslyngeanlegg
-41 seter i amfi

200 per time
eller 500 per
kveld.
200 per time
eller 500 per
kveld.

0

200 per time
eller 500 per
kveld.

0

Kr 2000 per
dag/kveld. 500
per time.

0

-AV utstyr
-Møtebord med
plass til 8-10
personer

300 per time

0

0

200 per time
eller 500 per
kveld.
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Etasje/rom

Bruk som det
lånes/leies ut til

Informasjon/
utstyr

Pris næringsliv/
kommersielle

Pris lag og
foreninger

3.etg/dansesal
(323)

Dansestudio

-Speilvegg
-Ballett-barrer
-Lydanlegg for
enkel tilkobling
med pc eller tlf

500 per time/
kr. 1500 per dag

0

3.etg/teatersal

Black box med
scenetepper og
lysrigg
Møter,
undervisning, kurs,
aktiviteter

3.etg/klasserom

3.etg/storsalen
med green room

Konserter,
arrangement,
bryllup, kommunestyremøter,
korpsøvelser,
kulturskoleforestillinger,
seminarer m.m

AV utstyr
-20-25
arbeidsplasser i
klasse-rom
oppsett
-AV utstyr
-Teleslynge
anlegg
-Scenisk lyd og
lys
-Scene-tepper
-Uttrekk-bart
amfi med 194
seter
-20 bord og 80
løse stoler

Pris innbyggere
(Innbyggere
med Fritidskort
for låne gratis)
Ta kontakt med
kulturskolen

500 per time, kr. 0
1500 per
dag/kveld
200 per time
eller 500 per
kveld.

Ta kontakt med
kulturskolen

6000 per
påbegynt døgn
pluss lydmann
(PAP må
benyttes)

Kr. 3000

10 % av billettinntektene

Må betale
kr. 500 ved
bruk av
amfi pluss
honorar til
lydmann
(PAP må
benyttes)
10 % av
billettinntekt-ene

Lydmann og leie
av kjøkken
kommer
eventuelt i
tillegg.

