
 
 

 

 
ØVREVOLL HOSLE IL KLUBBHUS – LEIEINSTRUKS FOR SALEN 
 
Versjon 08.06.2020 
 

1. Leiepriser  
Periode Medlem Ikke-medlem 
Fredag (kl. 17.00 – til kl 12.00) eller lørdag (kl 12.00 – 12.00) 2500 3500 
Hele helgen 4000 5000 
Tillegg nede 1000 1000 
Ettermiddag/ kveld hverdag 1000 1500 
Depositum 2500 2500 
Obligatorisk vask av lokalet (klubben koordinerer) 750 750 
Leie hverdager 8-16, ta kontakt   

 
Innbetaling av leie, depositum og for vask gjøres til kontonummer 1627.30.22019 før leiedagen.      
 
Etter at innbetalt beløp er på konto, får dere kode til klubbhuset ved å kontakte sverre@ohil.no.  
 
Utleie til private arrangement gjøres kun til deltagere over 25 år og ansvarlig leietaker må være til 
stede hele tiden. Vi leier ikke ut til 18-årsdager. 
 
På fredager overtas lokalene kl 17.00. 
 
Ved utleie fredag og lørdag, skal lokalene være ferdig ryddet kl. 12.00 påfølgende dag.  
Husk å rydde tallerkener, glass osv. tilbake i skapene iht. merking. 
 
Ved innbetaling til ØHILs bankkonto godtas ØHILs leieinstruks. 
 

 
2. Lyd – hensyn til naboer 

 
 Klubbhuset vårt ligger midt i et boligområde – vis hensyn! 
 Dører og vinduer skal være lukket kl. 23.00. 
 Høy musikk skal ikke spilles etter kl. 23.00, og det skal være helt stille etter kl. 24.00. 
 Arrangementet skal avsluttes senest kl. 23.00 på hverdager og 24.00 i helgen. 

 
 

3. Arealer 
 I leien inngår bruk av salen, kjøkkenet og messaninen i 2.etasje. 
 Bruk av styrerommet inngår ikke. 
 Toalettene i 2.etg skal benyttes.  
 Første etasje benyttes kun hvis dette arealet er leid, se over.  
 Merk at det kan være aktiviteter i 1.etasje selv om det er utleie i 2.etasje. 



 

 

4. Avfallshåndtering 
 Søppelsekker ryddes ut (alltid) i søppelcontainer (stor blå, på baksiden). Sett ny sekk i 

stativet på kjøkkenet. Ikke kast aske i søppelet. 
 Matfall skal samles i grønne poser og kastes i matavfall ute. 
 Store mengder papir/ papp sorteres. 
 Ta med alle tomflasker og andre private ting hjem igjen. 

 
5. Branninstruks 

 Branninstruks er hengt opp i 1. og 2.etasje 
 Ved brann, lukk dører og vinduer 
 Ring 110 
 Samle alle som var i bygget på parkeringsplassen bak garasjen 

 
6. Stenging av lokale 

 Påse at alle stearinlys er slukket 
 Påse at døren oppe er låst 
 Alle lys i 1.etasje og 2.etasje skal være slukket 
 Dør nede låses ved *. 

 
7. Tilbakebetaling av depositum 

 Vi reduserer/stopper tilbakebetaling av depositum hvis en/ flere av disse punktene har 
inntrådt: 
 Dersom lokalene er dårlig ryddet. 
 Dersom tiden for utleie ikke overholdes, for eksempel ved at man ikke forlater lokalene 

innen rimelig tid etter kl. 23.00/24.00 . 
 Dersom reglene knyttet til lyd ikke overholdes, se punkt 2. 
 Depositum tilbakebetales etter at leietaker sender en epost til sverre@ohil.no med en 

bekreftelse på at instruksen er fulgt og med kontonummer for tilbakebetaling.  
 
 
Booking lag (lagsavslutninger osv) må informeres om denne instruksen på et vis (lage et eget punkt hvor 
man bekrefte at man har lest denne instruksen) 
 

Nobel catering & conditori gir deg hele 10% rabatt og klubben får kick-back. 

   
 

www.nobelcatering.no 
 


