
 
 

 

 

ØVREVOLL HOSLE IL KLUBBHUS – LEIEINSTRUKS FOR SALEN 

 

Versjon 09.01.2017 (Sverre Nordby) 
 

 Pris for leie fredag eller lørdag: kr. 2.500,- (ikke-medlem 3.500,-) 

 Pris for leie hel helg: kr. 4.000,- (ikke-medlem 5.000,-) 

 Depositum kr. 2.500,-  
 Vasking kr. 750,- (klubben koordinerer dette) 

 

Innbetaling av leie, depositum og for vask gjøres til kontonummer 1627.30.22019 før 

leiedagen.  
     

Nøkkel henger i en nøkkelboks ved inngangen på baksiden av klubbhuset. Etter at innbetalt 

beløp er på konto, får dere kode til boksen ved å kontakte sverre@ohil.no. Sikkerhetslåsen 

(den øverste) skal IKKE benyttes. 

 
 Utleie til private arrangement gjøres kun til deltagere over 25 år.  

 

 Ta bilder av barnehagens ting (møblering), slik at det blir enklere å rydde tilbake på 

riktig måte. (Det henger kanskje også et kart på innsiden av døren til rommet hvor det 
er bord og stoler). Det er viktig at ting blir plassert ut riktig igjen etter 

arrangementet!  

 

 Ved overtagelse av lokaler på fredag kan det hende at lokalene ikke er skikkelig rengjort 
fra barnehagen side. Dette kan idrettslaget ikke ta ansvar for og lokalene overtas i den 

stand de er. Normalt sett blir lokalene vasket på fredager kl. 17.30. 

 

 Toalettene i 2.etg skal ikke benyttes. Det er toaletter i 1.etg. 
 

 Bruk oppvaskmidler etc. på kjøkkenet som står oppå kjøleskapet (merket ØHIL). Ikke 

bruk barnehagens ting. 

 

 Søppelsekker ryddes ut (alltid) i søppelcontainer (stor blå, på baksiden). Sett ny sekk i 
stativet på kjøkkenet (ligger i rød kasse) Ikke kast aske i søppelet. 

 

 Ta med alle tomflasker og andre private ting hjem igjen. 

 
 Av hensyn til naboene skal arrangementer avsluttes senest kl 02.00. 

 

 Ved utleie fredag og lørdag, skal lokalene være ferdig ryddet kl. 12.00 påfølgende dag. 

 
 Nøkkelen henges tilbake i nøkkelboksen!! 

 

På bakgrunn av mange tidligere brudd på utleieinstruksen, har vi skjerpet inn og stoppet 

tilbakebetalingen av depositum, knyttet til disse punktene: 

 
 Dersom lokalene er dårlig ryddet, herunder ikke satt tilbake barnehagens møblement 

 

 Dersom tiden for utleie ikke overholdes, for eksempel ved at man ikke forlater lokalene 

kl. 02.00 
 

Ved innbetaling til ØHILs konto, godtas ØHILs leieinstruks. 

 

Lykke til med arrangementet! 

mailto:sverre@ohil.no

