
Utleiereglement for Odd Fellow Huset AS 

Hammerfest 

Gjelder f.o.m. 2.2.22 

 

1. Lokalene leies ut til følgende arrangementer: 
a. Barnedåp       5.000 
b. Konfirmasjoner      5.000 
c. Begravelser      2.000 
d. Møter dagtid 08-20 (firma og foreninger)   1.000 - 2.000 
e. Bryllup (se pkt 2)      5.000 
f. Jubileum (se pkt 2)      5.000 

 
2. Til formål nevnt i pkt 1 e-f, kan kun lokalet leies til medlem av logene Meridian og Kvitbjørn, 

til formål for medlemmet selv, ektefelle / samboer, barn, barnebarn, oldebarn, svigerforeldre 
og svigerbarn. Det er medlemmet av logen som regnes som leietaker.  
 

3. Medlem av logene Meridian og Kvitbjørn betaler halv pris for samtlige formål nevnt i pkt 1, 
med unntak av pkt. 1 d.  Ved begravelse av medlem av logene Meridian og Kvitbjørn, betales 
det ikke leie.  
 

4. Utleie kan skje til annet formål enn det som er nevnt i pkt. 1, der dette ikke synes 
ubetenkelig med tanke på slitasje eller lignende av lokalet, men skal være forelagt styreleder 
før avtale gjøres.  
 

5. Leiesum skal være betalt forskuddsvis. 
 

6. Leietaker er ansvarlig for arrangementet, og skal påse at det er ro og orden i og omkring 

lokalet mens arrangementet pågår. 

 
7. Leietaker er ansvarlig for skader som måtte oppstå på bygning eller inventar i leieperioden. 

Dersom forsikring kommer til anvendelse står leietaker til ansvar for den enhver tid 

gjeldende egenandel. 

 

8. Lokalet leveres leietaker i bruksklar stand. Det vil si rengjort med tilhørende utstyr som 

dekketøy, bestikk, kjøkkenutstyr m.m. Lokalet leveres tilbake i samme stand etter endt 

leieperiode. Utstyr som har vært benyttet skal være satt tilbake på anvist plass.  

 
9. Alt av avfall/søppel, inne som ute, medtas av leietaker etter endt leieforhold. Sorteringsposer 

og avfallssekker finnes tilgjengelig for slikt bruk. 

 
10. Av hensyn til lokalets nærmiljø/nabolag skal arrangement i ukedagene avsluttes innen kl. 

24.00. Ved arrangement fredag/ lørdag skal arrangementet avsluttes innen kl. 0300. 

 
11. Lokalet er absolutt røykfritt. Røyking kan kun foregå utendørs på anvist røykeplass.  

 
12. Nøkler utleveres leietaker kun gjennom lokalets utleieansvarlige.  

 



13. Etter endt arrangement tilbakeleveres nøkler til samme, som etterser og kontrollerer lokalets 

stand mht. renhold, skader m.m.  

 
14. Leietaker plikter å følge de gjeldende politivedtekter og andre pålagte myndighetsregler.  

 

 

Styret 


