Gjaldskrá fyrir afnot af aðstöðu í húsnæði Grundarfjarðarbæjar
Gildir frá 1. janúar 2021
Samkomuhús Grundarfjarðar
Leiga á öllu húsinu heilt kvöld fyrir samkomu til kl. 04:00 ............................
Leiga á „minni sal eingöngu“ heilt kvöld fyrir samkomu til kl. 01.00.............
Leiga á minni sal fyrir fundi sem standa í 3 klst. að jafnaði ............................
Leiga á stærri sal fyrir fundi sem standa í 3 klst. að jafnaði.............................
Leiga á öllu húsinu fyrir fundi sem standa í 3 klst. að jafnaði .........................
Leiga til almenns auglýsts dansleikjahalds .....................................................
Leiga á húsinu fyrir æfingar sem standa að jafnaði í 3 klst. .............................
Leiga á húsinu fyrir æfingar sem standa að jafnaði lengur en 3 klst. ...............
Leiga á borðbúnaði út fyrir húsið, hver diskur ................................................
Leiga á borðum út fyrir húsið, hvert borð á sólarhring ....................................
Leiga á stólum út fyrir húsið, hver stóll á sólarhring .......................................
Umsjónarmaður húss, á klst. ...........................................................................
Hljóðmaður á klst. ............................................................................................
Sérstakt þrifagjald, þar sem þrif eru ekki innifalin...........................................
Sérstakt þrifagjald, stærri salur ........................................................................
Sérstakt þrifagjald, allt húsið............................................................................

57.784 kr.
26.791 kr.
12.608 kr.
19.962 kr.
32.569 kr.
157.594 kr.
7.354 kr.
14.709 kr.
156 kr.
392 kr.
237 kr.
5.253 kr.
9.487 kr.
6.522 kr.
13.502 kr.
20.254 kr.

Grundargata 35
Grundargata 35, allt húsið ................................................................................
Allt húsið, allt að 3 klst. ...................................................................................
Veitingasalur, allt að 3 klst...............................................................................
Bæringsstofa, allt að 3 klst. .............................................................................

36.772 kr.
18.386 kr.
13.658 kr.
11.557 kr.

Grunnskólinn
Kennslustofa fyrir námskeið eða fund .............................................................
Heimilisfræðistofa, einn dagur .........................................................................
Heimilisfræðistofa, eingöngu fyrir kaffi og kæliskápapláss ...........................
Leiga fyrir veislur: Miðrými, heimilisfræðistofa og tvær kennslustofur..........

11.557 kr.
15.759 kr.
5.253 kr.
57.784 kr.

Reglur vegna leigu húsnæðis
Húsinu skal skila hreinu, eins og tekið er við því. Greitt er sérstaklega fyrir þrif, skv. gjaldskrá.
Leigutaki sér sjálfur um uppsetningu og röðun á borðum og stólum og skal raða þeim upp aftur á þann hátt
sem tekið var við þeim áður en húsinu er skilað. Þó er hægt að leigja sali uppstólaða, en þá greiðir leigutaki
fyrir vinnu umsjónarmanns við það, skv. ofangreindri gjaldskrá.
Hljóðkerfi er í umsjón hússins. Ef óskað er eftir því að nota hljóðkerfi og/eða ljósakerfi hússins greiðir
leigutaki fyrir hljóðmann á vegum hússins, skv. gjaldskrá.
Einn hljóðnemi fyrir fundi eða minni samkomur er þó innifalið í leigu húss.
STEF-gjöld eru greidd sérstaklega skv. gjaldskrá STEF hverju sinni.
Hægt er að fá umsjónamann til að sjá um kaffi á fundum og skal það gert um leið og húsið er pantað.
Leigutaki greiðir fyrir umsjónamann skv. gjaldskrá.

Grundarfirði, 10. desember 2020
Björg Ágústsdóttir, bæjarstjóri

