
 

 

 

 

 

 

 
UTLEIE AV 
INNER10ER UNGDOMSHUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utleie av INNER10ER UNGDOMSHUS 
 

INNER10ER UNGDOMSHUS kan leies til fødselsdager, møter og andre festligheter. 

Fritidshuset leies ikke ut i skolens ferier eller når det er klubbkvelder (ons/fre)  

Det er 25 års aldersgrense for å leie INNER10ER UNGDOMSHUS. 

Adresse 
Fjotlandsgata 10, 4480 Kvinesdal  

Generelt 
Det er snus, tobakk og alkoholfrie lokaler. 

Beskrivelse  
Fjotlandsgata 10 er et lokal i sentrum hvor leietager disponerer 1. etasje. Lokalene består av kjøkken, 
cafeområde, sofaområde med tv, scene, hobbyrom, gaming hjørne, brettspillområde, bordtennis, 
biljard og fotballspill. Det er vaskerom, WC og HCWC. 
 
Henting av nøkkel  
Nøkkel til lokalet kan hentes i mellom 07.30-15.00 (ukedager) i serviceskranken på Rådhuset  
(Nesgata 11)  

 

Leiepriser for 2020 

• Ukedag frem til kl. 16.00: kr 400. 
• Ukedag kl. 16.00-24.00: kr 500. 
• Lørdag eller søndag (frem til kl. 24.00): kr 1000. 
• Onsdag og fredagskvelder er det klubbkvelder, og da er det ikke mulig å leie etter 17.00 

Kun enkeltbestillinger. 

 

Betaling:  
Leier får tilsendt faktura. Leier må oppgi navn, tlf og adresse ved bestilling.  

Kontakt  
Bestilling: leah.henriette.rafoss@kvinesdal.kommune.no // Telefon: 45082988 

mailto:kultur@lorenskog.kommune.no


Rutine for leie av INNER10ER UNGDOMSHUS 
 

Etter bruk:  

- Vask over alle benker og bord 
- Vask lett over gulvet (Utstyr finnes på vaskerom) 
- Tørk av eventuelt sprut på veggene 
- Rydd inn i oppvaskmaskin og skru på (hurtigprogram 30 min, må vente til den er ferdig og 

rydde tilbake)  
- Rydd inn i skapene igjen 
- Rengjør alle elektriske produkter som har vært i bruk 
- Kontroller at toalettene er fine 
- Kast alle brukte filler i vask på vaskerom 
- Sett all søppel på utsiden ved inngangen 
- Etter bruk må alle bord, stoler og annen brukte utsyr settes på plass 
- Ta ut alle stikkontakter på kjøkken, gaminghjørne og scene 

Forlat lokalet i den stand du selv ønsker å finne det!   

NB: Den som har nøkkel til lokalene har hovedansvar for at renholdsrutiner og brannsikkerhet blir 
fulgt og for å innhente tilstrekkelig informasjon om rutinene.  

Vedlagt ligger brannrutine.  Den henger også ved brannalarmsentralen ved inngangen til kjøkken. Der 
er det også planoversikt over lokalet.  

 

Håper alle forstår at disse rutinene MÅ opprettholdes. Hvis lokalet ikke er i tilfredsstillende stand når 
dere kommer, gi beskjed til undertegnede. Alle skader skal rapporteres til klubbleder av 
ungdomshuset.  

 

På forhånd takk!  Med vennlig hilsen Inner10er/Leah Henriette Rafoss 

 

Jeg har lest og forstått innholdet i leieavtalen. 

Tlf:______________________________ Adresse:_________________________________________________ 

 

Dato:______________  Underskrift ansvarlig:___________________________________________________ 



Brannrutine/evakuering INNER10ER UNGDOMSHUS 
 

Dersom brannalarmen går:  

•  Sjekk display ved kjøkkeninngang for å se hvilken brannmelder som er slått ut. 
• Sjekk området der melder er slått ut. 
• Få alle gjester ut av bygget. 

 

Ved brann: - Start evakuering til torget ved paviljongen. 

                     - Forsøk å slukke 

                     - Lukk dører før lokalet forlates 

 

Ved falsk alarm: 

- Ring 37 01 38 88 (Arendal) for å stoppe utrykning av brannvesen 
- gå til display og tilbakestill alarm 

 

 

Tilbakestilling av alarm: Sett inn nøkkel (ligger på toppen av displayet) og vri denne til 
høyre og følg instrukser på display. For å stoppe alarmklokkene trykk «Avstill». 
Alarmklokkene stopper men alarm til brannvesen er ikke stoppet. Når situasjonen er 
avklart trykk «Tilbakestill» og da er alarm til brannvesen stoppet. Ta ut nøkkel av display.  

Når brannalarmen går stopper all ventilasjon, så når situasjonen er avklart kontakt 
vaktmester/brannansvarlig Leah Henriette Rafoss (45082988)  

 

 

Oppdatert 22.01.2020 
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