
 

UTLEIE HOLMLIA KIRKE 
 
 

Velkommen som leietaker i Holmlia Kirke! 
 

 For å få utlevert nøkkel må man ha 1000kr i depositum. Disse får man tilbake etter at 
lokalene er gått gjennom av en ansatt.  

 
 Hvert arrangement krever at vi har en bakvakt fra menigheten som er tilstede ved 

nøkkelutlevering og som er tilstede ved ryddig og låsing av lokalet. Denne bakvakten 
betales 1000kr. Dette kommer da i tillegg til leie av lokalene.  

 

 Ønsker dere å ha ytterdøren åpen under arrangementet skal dere ha dørvakt ved 
døren. Dører som er ikke er i bruk og ikke har dørvakt skal være låst.   
 

 Kjelleren kan ikke benyttes ved utleie av hovedetasjen, hverken å oppholde seg der 
eller å lagre ting der. Døren til kjelleren skal være låst under hele arrangementet.  
 

 Alle matrester må tas med eller kastes.  
 

 Det er ikke lov å bruke glitter, da dette er vanskelig å vaske.  
 

 Gulvene skal feies og bordene vaskes. 
 

 Møblene (stoler og bord) settes tilbake på plass (se egen oversikt på veggen i hvert 
rom).    
Merk: Møblene må løftes – må ikke dra dem over gulvet  

 

 Søppel kastes i søppeldunk foran kirken ved skogkanten. Nøkkel henger i vaskerom.  

 NB! Ikke sett posene ved siden av! De tiltrekkes av alle dyr. 

 Ved store mengder av søppel må leietaker selv ta ansvar for søppel. 
 

 Når lokalene forlates må man sørge for at alle dører (både inne- og ytterdører) er låst 

 Sjekk at alle vinduer er forsvarlig lukket 

 Slukk alle hovedlys 
 

 Dersom lokalene ikke er ryddet i henhold til utleiereglene, blir dette trukket av 
depositumet. 

 



 Vask av gulver er obligatorisk og er lagt til leieprisen.  
 

 Alle arrangement inkl. opprydding må være ferdig kl. 24.00 (fredag/ lørdag) - kl. 
22.00 (de andre dagene) 

 

 Leietaker er økonomisk ansvarlig om alarmen utløses etter kl. 24.00.  

 Leietaker holdes ansvarlig dersom en glemmer å låse dører slik at 
uvedkommende får adgang til kirken og alarmen utløses av den grunn 

 Leietaker er økonomisk ansvarlig for hærverk og andre reparasjoner som skyldes  
uforsvarlig bruk av lokalene eller inventar/utstyr.   

 Leietaker er ansvarlig for egne verdisaker og ting som oppbevares i de rom som 
leies. 

 

 Det er ikke tillatt å nyte narkotiske stoffer eller å røyke i kirkens lokaler.  
 

 Det er tillatt med servering av øl og vin i moderate mengder til matservering i 
lukkede selskap. I andre tilfeller tillates ikke bruk av alkohol i kirkens lokaler.  

 
 
 

Jeg aksepterer vilkår for utleie:  
 
 
 
________________________________ 
 

 

Lykke til med arrangementet! 
 
 

  



 

BRANNINSTRUKS VED UTLEIE 
Det er viktig at dette leses. 

 

 Oppdager du brann er det alarmutløser ved alle nødutganger og ring 110. 
 

Som leietager i Holmlia kirke og menighetshus er du ansvarlige for sikkerheten til de 

som deltar på ditt arrangement. Det er derfor viktig at du setter deg inn i hvor det er 

slukkerutstyr i forhold til hvilket rom dere er i, og hvor rømningssveiene er. Det er også viktig 

at det er avklart med hvem som gjør hva i forhold til arrangementet dersom noe skulle skje. 

 

Leietager og vakten skal påse at Holmlia menighetshus ikke fylles med flere mennesker enn 

den har rømningsutganger til.  

På alle store arrangementer skal det være tilstede en vakt.. 

 

Vakten og leietageren er ansvarlig for å påse at: 

 Alle rømningsveiene ikke er sperret av møbler, lydutstyr eller lignende. 

 all varmebruk, herunder komfyrer og lignende, er sikker i bruk.  

 alle kontakter til kaffetrakter/ tekoker er trukket ut når lokalet forlates. 

 levende lys bare står i godkjente lysestaker og at disse ikke settes på brennbart 

materiale. 

 parkeringen ikke stenger for ambulanse og brannbiler.  Parker på nederste 

parkeringsplass.   

 

Ved brann MÅ følgende gjøres!  

1. Forsamlingen må evakueres til parkeringsplassen nedenfor kirken. 

– Alle føres ut av nærmeste utgang.  Del gjerne forsamlingen i flere grupper 

til flere utganger.  

– Leietager og vakten passer på at lokalene er tømt.  

– De evakuerte telles og registreres av de ansvarlige for arrangementet. 

2. Vakten prøver å lokalisere brannen, og hjelper brannvesenet når de ankommer og 

  viser dem brannslangen/slokningsapparatene slik at slokning raskt kan komme i gang 

3. Hold alle dører lukket.                   

4. Prøv å slokke brannen om den ikke har kommet for langt.                 

 

 

 

Holmlia kirke har følgene utstyr: 6 håndslukkere og 2 brannslanger, fordelt på : 

 

Brannslanger Håndslukkere – 3stk i 1 etg. Håndslukkere – 3 stk. i 

Kjelleren 

1. etg.         Vaskekottet Kjøkken       v/oppvaskmaskin Gangen vis-a-vis Ungdomsrom 

 Kontorgangen      v/ytterdøren Innerste gang v/kjøkkendøren 

Kjeller:       Gangen Kirkerommet        v/orgelet ? 

 

 

Vennligst ring hvis instruksene ikke er forståelig. 
 


