Prisliste for leje af norshallen
Leje af den store hal

415kr pr time

Leje af den lille hal

225kr pr time

Leje af mødelokalet

133kr pr time

Leje af den store hal et døgn hvor den afleveres opryddet,fejet og
rengjort på de blå områder klar til gulvvask 5000kr ( Bilag 1)
Leje af den store hal et døgn afleveret opryddet klar til gulvvask
6000kr (Bilag 2)
Leje af den lille hal et døgn afleveret opryddet og fejet klar til gulvvask
1500kr.
Leje af den lille hal et døgn afleveret opryddet 1600kr
Leje af mødelokale et døgn afleveret opryddet, fejet, borde på plads og
stolene sat op klar til gulvvask 500kr
Leje af mødelokale et døgn afleveret opryddet 750kr

Leje af den lille hal og mødelokale 3 timer til bønefødselsdag. Afleveret
opryddet, fejet, borde på plads med stolene oppe klar til gulvvask.
800kr
Leje af hele huset et døgn afleveret opryddet, fejet og klar til alm
rengøring 7500kr (Bilag 1)
Leje af hele huset afleveret opryddet 9000kr(bilag 2)

Bilag 1
Inden Arrangementet sørger lejer for følgende:
•
•
•
•

Alle løse genstande i forgangen flyttes i spillergangen som aflåses.
Sætte spande med sand udenfor vindfanget til cigaretskodder.
Opstilling og udsmykning skal gøres uden at gulve og inventar lider overlast.
Hvis der bygges scene skal de gamle bandeplader anvendes og kun med tape ingen
skruer eller lign.
• Der må ikke anvendes tape eller tegnes på gulvene. Evt rep af skader betales af lejer.
Under Arrangementet sørger lejer for følgene:
• Der må ikke ryges i vindfang, forhal eller andre steder i hallen.
• Rengøre Toiletter og forhal for opkast og spildte drikkevare så det ikke spredes
unødigt på halgulvet.
Efter Arrangementet sørger Lejer for følgende:
• Alle Bandeborde aftørres med varmt rent sæbevand og tørre.
• Banderne stilles på vognene med toppen op og på den vogn de hører til.
• Stolene stables i stakke med 13 mørke stole eller 14 lyse og sættes på plads i depotet
under scenen.
• Bordene i cafeteriet og mødelokalet stilles på plads og vaskes grundigt med varmt
rent sæbevand. Alle stole vendes op på bordene når de er tørre.
•
• Det blå areal fejes. Reposer og bænke vaskes grundigt med varmt rent sæbevand hvis
der er spildt noget.
• Halgulvet fejes med en kost og efterfølgende med tørmoppen så alt løst skidt er
fjernet.
• Alle skraldespande tømmes og der isættes nye poser. Hvis der er trukket væske eller
andet ud i spanden vaskes den.
• Forgangen og Toiletter kontrolleres og renses for glas, opkast, flasker tyggegummi
eller lign så der er klar til alm rengøring.
• Parkeringspladsen gennemgås og renses for evt. opkast, Flasker, Cigaretskodder,
papir, glasskår og plastickrus mv.
Alle Lokaler og begge haller afleveres opryddet og groft rengjort, klar til almindelig
rengøring og gulvvask.
Hvis ikke tillægges der et gebyr på 1500kr til rengøring.

Nors Hallen

11/09-2019

Bilag 2
Inden Arrangementet sørger lejer for følgende:
•
•
•
•

Alle løse genstande i forgangen flyttes i spillergangen som aflåses.
Sætte spande med sand udenfor vindfanget til cigaretskodder.
Opstilling og udsmykning skal gøres uden at gulve og inventar lider overlast.
Hvis der bygges scene skal de gamle bandeplader anvendes og kun med tape ingen
skruer eller lign.
• Der må ikke anvendes tape eller tegnes på gulvene. Evt rep af skader betales af lejer.
Under Arrangementet sørger lejer for følgene:
• Der må ikke ryges i vindfang, forhal eller andre steder i hallen.
• Rengøre Toiletter og forhal for opkast og spildte drikkevare så det ikke spredes
unødigt på halgulvet.
Efter Arrangementet sørger Lejer for følgende:

• Alle Bandeborde aftørres med varmt rent sæbevand og tørre.
• Banderne stilles på vognene med toppen op og på den vogn de hører til.
• Stolene stables i stakke med 13 mørke stole eller 14 lyse og sættes på plads i depotet
under scenen.
• Borde i Cafeteriet og Mødelokalet stilles på plads aftørret med varmt rent sæbevand
og stolene sat op.

Hallen afleveres fuldstændig opryddet klar til rengøring

Nors Hallen
11/09-2019

