LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

LAG OG FORENINGER I HOLTÅLEN KOMMUNE
Kiempen:
1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen
Hele hallen – kl. 15.00 - 22.00
Hele hallen – hel dag helg
Hele hallen – hele helga

175 kr per time
230 kr per time
300 kr per time
1 800 kr
3 000 kr
5 300 kr

Rallaren, Messa og Vestibylen:
(utleie på hverdager fra kl. 16.00 - 21.45)
Rallaren
Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30)
Rallaren + Messa (uten kjøkken på dag)
Rallaren – kjøkken annet ukedag
Messa og kjøkken - møte
Messa og kjøkken – annet ukedag
Messa og kjøkken – annet helg
Messa – møte (uten kjøkken)
Alle rom kveld (fra kl. 15.30)
Alle rom – hel hverdag
Alle rom – hel dag helg
Alle rom – hele helga

175 kr per time
850 kr
1 200 kr
1 200 kr
540 kr.
1 200 kr
1 600 kr
320 kr
1 750 kr
2 175 kr
2 400 kr
4 100 kr

Oppholdet:
Møte

150 kr

Hovet:
Per dag
Hele helga

5 000 kr
9 000 kr

LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

NÆRINGSLIV I HOLTÅLEN KOMMUNE /
PRIVATPERSONER BOSATT I HOLTÅLEN KOMMUNE
Kiempen:
1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen
Hele hallen – kl. 1500 - 2200
Hele hallen – hel dag helg
Hele hallen – hele helga

220 kr per time
300 kr per time
500 kr per time
2 450 kr
4 100 kr
6 800 kr

Rallaren, Messa og Vestibylen:
(utleie på hverdager fra kl. 16.00 - 21.45)
Rallaren
Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30)
Rallaren + Messa (uten kjøkken på dag)
Rallaren og kjøkken – annet ukedag
Messa og kjøkken - møte
Messa og kjøkken - annet ukedag
Messa og kjøkken - annet helg
Messa – møte (uten kjøkken)
Alle rom kveld (fra kl. 15.30)
Alle rom – hel hverdag
Alle rom – hel dag helg
Alle rom – hele helga

220 kr per time
1 100 kr
1 800 kr
1 700 kr
750 kr
1 700 kr
2 500 kr
425 kr
2 175 kr
2 720 kr
3 500 kr
5 500 kr

Oppholdet:
Møte

200 kr

Hovet:
Per dag
Hele helga

6 600 kr
11 000 kr

LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

LAG OG FORENINGER UTENFOR HOLTÅLEN KOMMUNE
PRIVATPERSONER BOSATT UTENFOR HOLTÅLEN KOM.
Kiempen:
1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen
Hele hallen – kl. 1500 - 2200
Hele hallen – hel dag helg
Hele hallen – hele helga

270 kr per time
440 kr per time
700 kr per time
2 715 kr
4 350 kr
7 610 kr

Rallaren, Messa og Vestibylen:
(utleie på hverdager fra kl. 16.00 - 21.45)
Rallaren
Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30)
Rallaren + Messa (uten kjøkken på dag)
Rallaren – kjøkken - annet ukedag
Messa og kjøkken – møte
Messa og kjøkken - annet ukedag
Messa og kjøkken – annet helg
Messa – møte (uten kjøkken)
Alle rom kveld (fra kl. 15.30)
Alle rom – hel hverdag
Alle rom – hel dag helg
Alle rom – hele helga

270 kr per time
1 635 kr
2 100 kr
2 000 kr
1 000 kr.
2 500 kr
3 000 kr
650 kr
2 750 kr
3 300 kr
4 150 kr
6 900 kr

Oppholdet:
Møte

250 kr

Hovet:
Per dag
Hele helga

7 500 kr
14 000 kr

LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

NÆRINGSLIV UTENFOR HOLTÅLEN KOMMUNE
Kiempen:
1/3 hall
2/3 hall
Hele hallen
Hele hallen – kl. 1500 - 2200
Hele hallen – hel dag helg
Hele hallen – hele helga

325 kr per time
600 kr per time
975 kr per time
3 300 kr
7 400 kr
12 000 kr

Rallaren, Messa og Vestibylen:
(utleie på hverdager fra kl. 16.00 - 21.45)
Rallaren
Rallaren hele kvelden (fra kl. 15.30)
Rallaren + Messa (uten kjøkken på dag)
Rallaren – kjøkken - annet ukedag
Messa og kjøkken – møte
Messa og kjøkken - annet ukedag
Messa og kjøkken – annet helg
Messa – møte (uten kjøkken)
Alle rom kveld (fra kl. 15.30)
Alle rom – hel hverdag
Alle rom – hel dag helg
Alle rom – hele helga

325 kr per time
2 200 kr
2 750 kr
2 750 kr
1 300 kr.
3 000 kr
3 500 kr
800 kr
4 400 kr
5 500 kr
7 250 kr
10 865 kr

Oppholdet:
Møte

300 kr

Hovet:
Per dag
Hele helga

12 000 kr
21 000 kr

LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

UTLEIEPRISER TEKNISK UTSTYR I HOVET
Teknisk utstyr Rallaren:
 Standard scenebelysning
 ”Foredragslyd” (opptil 4
mikrofoner, to håndholdte, to
bøyler, lyd til pc og lignende)
 En teknisk konsultasjon (må
avtales på forhånd)
 Projektor

Gratis (inkludert i leien)

Bruk av digitalflygel + ev. annen
backline

250 kr per døgn

Tillegg i pris for fullt lyd og lysutstyr 1 750 kr per dag – i tillegg må
leietaker ordne seg med kompetent
lyd/lystekniker (skal godkjennes av
Hovet).

Leie av pc

300 kr per dag.

Teknisk utstyr Messa:
Projektor (fastmontert)

Gratis (inkludert i leien)

Enkelt lydanlegg

600 kr. Hvis leie av personell
ønskes, utenom ordinær
arbeidstid, kommer disse
kostnadene i tillegg til leieprisen.

Leie av pc

300 kr per dag.

LEIEPRISER HOVET 2017
(vedtatt av kommunestyre i Holtålen i sak 64/16 den 15. desember 2016)

ANDRE UTLEISATSER OG TILLEGG:
RENHOLD:
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette evt. kostnader for ekstra renhold på
kveld/helg for aktuelle leietakere. Hvis det kreves ekstra renhold etter en
leietaker skal kostnadene for dette belastes leietakeren i sin helhet.

LEIE AV GARDEROBER:
Lag og foreninger i Holtålen kommune: 175 kr per garderobe
Lag og foreninger i Holtålen kommune: 100 kr per dommergarderobe
Lag og foreninger utenfor Holtålen kommune: 250 kr per garderobe
Næringsliv innenfor Holtålen kommune: 275 kr per garderobe
Næringsliv utenfor Holtålen kommune: 375 kr per garderobe.

LEIE/OPPSETTING AV SCENE:
Rallaren:
Kimpen:

Leie og oppsett liten scene – 750 kr.
Leie og oppsett stor scene – 1 000 kr.
Leie og oppsett liten scene – 1 000 kr.
Leie og oppsett stor scene – 1 500 kr

”TILSETTING KVELDEN FØR”
Lag/foreninger, privatpersoner og næringsliv tilhørende i Holtålen gis mulighet
til å gjøre nødvendige forberedelser før arrangement kvelden før – så fremt
lokalene er ledige. Kostnad for dette er 600 kr.

FESTARRANGEMENT:
Ved festarrangement i Hovet tas det, i tillegg til leien, en sum av solgte billetter
slik:
Arrangør innenfor Holtålen kommune:
15 kr per billett over 200 solgte billetter.
Arrangør utenfor Holtålen kommune:
20 kr per billett over 150 solgte billetter.
Betaler for renholdet etter arrangementet – dette kommer i tillegg til leieprisen.

UTLEIE AV SCENEELEMENTER
Rådmannen gis fullmakt til å foreta utleie og fastsette leiepriser for 2017.

UTLEIE AV BASSENGET
Rådmannen gis fullmakt til å foreta utleie og fastsette leiepriser for 2017.

