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Gildir frá 1. janúar 2022

Félagsheimilin Lindartunga, Þinghamar og Brún eru í eigu Borgarbyggðar og eru leigð út skv.
neðangreindri gjaldskrá:
Brún

Lindartunga

Þinghamar

Fundir og námskeið
Fundir 1-49 manns
17.450
17.450
29.140
Fundir 50+ manns
29.140
29.140
40.770
Veislur og einkasamkvæmi
Salur
58.170
58.170
69.810
Hálfur salur
46.540
Þorrablót, árshátíðir og aðrar sambærilegar samkomur á vegum félagasamtaka í
Borgarbyggð
Verð á seldan miða
580
580
580
Lágmarksverð
58.170
58.170
46.540
Dansleikir
81.550
75.680
98.840
Leiksýningar, tónleikar og aðrir menningarlegir atburðir – ekki að gangur að eldhúsi
Æfingar (hvert skipti)
2.940
2.940
Leiksýningar
17.390
14.570
Helgarleiga – aðgangur að eldhúsi innifalinn
Föstud.-sunnud.
139.400 116.400
Sólarhringsleiga – aðgangur að eldhúsi innifalinn
87.310
69.780
Annað:

2.940
23.270

Útleiga á eldhúsi
Svefnpokapláss
Svefnpokapláss

5.830
3.080
715

5830
3.080
715

8.730
3.080
715

Tjaldstæði
Rafmagn
Reglubundið félagsstarf

5.800

5.800

5.800

162.970
104.750

Skóla-og
íþróttahópar

Almenn ákvæði vegna útleigu félagsheimila
Leigutaki ber fulla ábyrgð á tjóni á húsnæði, tæknibúnaði og innanstokksmunum sem gestir
kunna að valda.
Borðbúnaður er innifalinn í leiguverði húsakostsins og honum ber að skila í sama ástandi og
tekið var við honum. Krydd, plastfilmur og annar búnaður sem notaður er í eldhúsi er ekki
innifalinn í leigunni. Með öllu er óheimilt að fara með borðbúnað út úr húsi, s.s. potta, pönnur
og skálar.

Leigutaki annast sjálfur og ber ábyrgð á uppröðun og frágangi. Að viðburði loknum skal þrífa
gluggakistur, borð og stóla raða þeim upp og henda rusli. Ganga skal frá eldhús- og borðbúnaði.
Leigutaki annast sjálfur allt er viðkemur dansleikjahaldi s.s. skemmtanaleyfi og dyravörslu.
Stefgjöld koma til hækkunar á leigugjaldi og eru rukkuð af seldum miðum skv. gjaldskrá
STEFs.
Ekki er innheimt leiga vegna fjáröflunarviðburða skóla í heimabyggð (á ekki við um dansleiki).
Íþrótta-, tómstunda-, æskulýðs- og félagasamtök sem og góðgerðarsamtök fá 25% afslátt af
leiguverði.
Ef um endurtekna notkun er að ræða er hægt að semja sérstaklega um verð eftir fjölda skipta á
því leigutímabili sem um ræðir.
Staðfestingargjald, 30%, er greitt vegna dansleikja, veislna, helgar- og sólarhringsleigu.
Gjaldskrá félagsheimilisins Óðals
Borgarbyggð leigir einnig út félagsheimilið Óðal sem staðsett er í Borgarnesi.
Barnaafmæli
Kr. 11.640
Jarðarfarir
Kr. 23.300
Veislur
Kr. 40.700
Félagasamtök
Kr. 4.670
Semja þarf sérstaklega um afnot af tækjabúnaði á staðnum.
Að öðru leyti gilda sömu ákvæði um útleigu á Óðali og öðrum félagsheimilum.
Verðskrá þessi getur tekið breytingum.
Samþykkt af sveitarstjórn Borgarbyggðar 09. desember 2021.

