
13.10.2019  

Rettleiande prisliste 
Prislista gjeld tidsrommet: 1.november 2019 – 30.juni 2020.  

(Ved leige av lokala lenger fram i tid må ei prisjustering påreknast) 

Type utleige Pris Rom Tidsramme 

    

Dåp / 
Konfirmasjon / 
Bryllaup / 
Åremålsdag 

Kr 2 000,- Heile huset 1 dag, pluss istandsetting frå kl 21* 
dagen før 
(Døme, dåp på søndag: Istandsetting 
laurdag frå kl 21, ferdig rydda i løpet av 
søndag kveld) 

Minnesamvær Kr 2 000,- Heile huset 1 dag fram til kl 18, pluss istandsetting 
frå kl 21* dagen før 

Korøving / 
gruppesamlingar 

Kr 2 500,- 
Per halvår/ 
semester 

Heile huset 1 samling på inntil 5 timar, med 
normalfrekvens omlag annakvar veke 

Øvingshelg / 
seminarhelg 

Kr 3 000,- 
 
(Kr 1.500,- for 
grupper som 
har betalt 
semesterleige) 

Heile huset Fredag – Søndag 
(Istandsetting fredag på dagen. Ferdig 
rydda søndag kveld) 

Enkeltsamlingar Kr 500,- Heile huset Dagtid: Fram til kl 17 
Ettermiddag/Kveld: Frå kl 1730-23 

Ekstra samlingar 
for grupper med 
semesterleige 

Kr 300,- Heile huset Dagtid: Fram til kl 17 
Ettermiddag/Kveld: Frå kl 1730-23 

 

 *) Istandsetting til dåp/konfirmasjon/minnesamvær o.a. kan som hovudregel skje frå kl 
21 dagen før arrangement. Unntak er dersom lokala er allereie er utleigd til etter klokka 
21. Dette blir det opplyst om ved tinging. Istandsetting kan skje tidlegare enn kl 21 i 
døme der lokala likevel er ledige. Dette kan berre avtalast kort tid før gjennomføring. 

 Andre tidsrom kan avtalast spesielt. Ekstra kostnad kan då tilkome. 

 Prisane er basert på at leigetakar ryddar og reingjer lokala i tråd med bruksinstruks. 

 Ved andre tilfelle kor utleigeaktiviteten ikkje passar med oversikten kan leigetakar ta 
kontakt med kasserar eller styreleiar i Kyrkjestova Fredheim for å gjera avtale om pris. 

 Ved leige av dukar betalar leigetakar kr 100,- per duk for leige og vask. 

 Ved leige lenger fram enn gjeldande semester kan Kyrkjestova Fredheim krevja at 
leigetakar skal betala inn leigesummen som eit depositum. Dette vert tilbakebetalt i 
tilfelle der leigetilhøvet blir kansellert meir enn 3 månader før gjennomført leige.  

 Ved leige til konfirmasjon gjeld særskilde reglar: Ein del ynskjer å leige lokala før ein 
konfirmasjonsdatoane er fastsett. Difor vil dei som ynskjer å leiga bli sett opp på ei liste 
etter kva tid søknaden er mottatt. Alle som set seg på slik liste må betala leigesum som 
depositum. Når konfirmasjonsdatoane er bestemt vil dagane tildelast. Dei som då ikkje 
får leiga, vil få tilbakebetalt depositum. Dei som blir trekt og likevel ikkje vil nytta seg av 
huset, får ikkje tilbakebetalt.  

 


