
 

 

Leiekontrakt - Longyearbyen ungdomsklubb 

 

Longyearbyen lokalstyre gir …………………………………………………………………………………………………………… 
 
anledning til å bruke ungdomsklubbens lokaler til ……………………………………………… (type arrangement).  
 
 
Dato …………. /…………. 20……… kl. …………. til kl. ………….  Pris for leie kr. 470,-  

(JA) (NEI) Leie av lydanlegg, annet teknisk utstyr og utstyr til spill kr. 150,- (totalkostnad på leie 
sendes i posten) 

 Leietaker må gjøre seg kjent med brannvern og rutiner for bruk av lokalene gjennom visning i 
ungdomsklubbens åpningstid mandager kl. 18.00-20.00, onsdager kl. 19.00-22.00, eller fredager 
kl. 18.00-24.00. Meld fra til Amund R. Heggelund om hvilken dag som passer for visning.  
 

 Ungdomsklubben har en miljøvennlig profil, og leietaker skal benytte dekketøy som finnes på 
kjøkkenet i klubblokalet. Engangsbestikk, papptallerkener/pappkrus tillates ikke brukt i forbindelse 
med leie av klubblokalet. 
 

 Leietaker påser at inventar og annet utstyr benyttes uten fare for ødeleggelse. 
 

 Leietaker er ansvarlig for evt. skader som påføres lokalet, inventar eller annet utstyr. Leietaker 
skal alltid være tilstede i lokalet under arrangementet. 
 

 Lokalene benyttes daglig til ungdomsklubb og stilles til disposisjon i den stand det fremstår ved 
stengetid før utleie finner sted. Leietaker forplikter seg til å forlate lokalene i samme stand som 
ved overtakelse. Se vedlagte sjekkliste. 
 

 Bruk av lydanlegg, annet teknisk utstyr og utstyr til spill (bordtennis, airhockey, biljard, Just Dance) 
inngår ikke som en del av leien. Dette utstyret kan leies mot en ekstra utgift på kr. 150,- 
 

 Ungdomsklubben er et rus, snus og røykfritt område. Bruk av rusmidler i eller rundt lokalet er 
forbudt. Dette gjelder også de voksne.  
 

 Longyearbyen Lokalstyre, Enhet barn og unge, er ikke ansvarlig for personlig eller materiell skade 
som måtte inntreffe i forbindelse med arrangementet. 

 
Bruk av nøkkelkort  

For å åpne døren: dra nøkkelkortet gjennom med magnetstripen inn mot veggen, tast koden som står 
på baksiden av kortet, grønn prikk lyser, og døren åpnes. For å låse: gjenta den samme operasjonen. 

Navn leietaker:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 
Fakturaadresse: ………………………………………………………………………….. Tlf. …………………………………………. 

 
 
Kontaktperson i klubben: ……………………………………………………………….Tlf. ………………………………………… 
                                                                                                                                     
 
Dato …………. /…………. 20………..         ……………………………………………..      …………………………………………….. 

                                                                                       underskrift utleier (LL)                                      underskrift leietaker 



  Side 2 av 2 

Sjekkliste ved leie av ungdomsklubben 

Før du forlater lokalet sjekk at: Kryss av: 

Lokalet er ryddig og i orden   

Gulvene er kostet og rengjort ved eventuell søl av mat, drikke etc. Kost og våt-mopp 
finnes i bøttekottet ved trappa til 2. etasje.    

Oppvaskmaskinen er tømt og slått av.   

Alle vinduer er lukket i 1. og 2. etasje.   

Kontakten til vannkoker og andre elektriske apparater er trukket ut.   

Komfyren og platene er slått av.   

Lysene i hele lokalet er slukket 1.og 2. etg.   

Radiatorer ikke er tildekket.   

Søppel kastes i container utenfor (nøkkel henger i kjøkkenvinduet)   

Dobbelsjekk at dørene er låst.   

 

Evt. skader må meldes til infotorget eller klubbleder umiddelbart. 

Nøkkelkort, utfylt og signert skjemaet leveres til infotorget eller legges i den grå postkassen i 
yttergangen på Næringsbygget. 

 
 
Dato …………. /…………. 20………..         ………………………………………………………………………………………………... 

                                                                                                                         signatur leietaker 

Ved behov kan følgende kontaktpersoner i enhet barn og unge kontaktes: 

Amund Røhr Heggelund, tlf. 94 02 87 03 
Ingeborg Runde, tlf. 48 35 62 38 
 

Longyearbyen Ungdomsklubb – utleie________________________________________________ 

1. Signer kontrakt i 3 eksemplarer 
• Original settes i permen  
• 1 kopi til leietaker 
• 1 kopi sendes til økonomiavdelingen 

2. Brannvern 
Leietaker må være kjent med brannvern på klubben.  
Må besøke lokalet i åpningstiden hvis de ikke har leid tidligere. 

Åpningstider:  
Mandag 18.00 - 20.00 
Onsdag 19.00 - 22.00 
Fredag 18.00 - 24.00 

3. Nøkkelkort 
Nøkkelkort leveres tilbake påfølgende ukedag. Leveres i Infotorget eller i den  
grå postkassen ved utgangsdøra på Næringsbygget.  
Nøkkel kvitteres inn av Infotorget. 


