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UTLEIEBOK 
for Ul «Nybrott».

Velkommen som leietaker av lokalet til UL Nybrott.

Adresse:
Bitterstadveien 35, 8450 Stokmarknes.

Gnr.: 76 Bnr: 21
Gnr.: 77 Bnr: 38

Trådløst internett: Nybrott 
Passord: nybrott1905

VIPS: 505067 til Ul Nybrott. 

Ungdomshuset leies ut til både medlemmer og ikke-medlemmer. 

Huset kan leies av personer over 25 år til private arrangement slik som møter, 
bryllup, konfirmasjon, runde dager og barneselskap?

Huset leies ikke ut til hundeutstillinger, ungdomsfester, russe-treff e.l? 

Bestilling av huset gjøres per telefon eller mail, kontaktdata ligger på 
hjemmesiden www.ulnybrott.com 

Ta kontakt med styret:  styret@ulnybrott.com 
eller ansvarlig for utleie, kasserer Tove Lauritsen – 99 74 54 35 - 
tove.lauritsen@trollfjord.no

mailto:styret@ulnybrott.com
mailto:tove.lauritsen@trollfjord.no
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1.Velkommen til lokalet på Sandnes.

Rutiner ved arrangementer 
UTLEIEREGLEMENT:
Det er begrensninger på antall gjester i forhold til hvilke rom arrangement 
foregår i, og hvilken type arrangement. Det er opp til arrangør å bestemme dette
ut fra hvilket arrangement som foregår.

Storsalen: Areal: 135 m2
Arrangement med bord og stoler: 100 personer dekket med bord og stoler.
Arrangement uten fast sitteplass: 225 personer.
For arrangement av ulik karakter må arrangør bestemme antall gjester. 

Det er gode rømningsveier med 2 dører med bredde på til sammen 240 cm.
(Følgende faktorer brukes: Uten faste sitteplasser – 0,6 m² pr. person Med bord 
og stoler – 1,4 m² pr. person. For dimensjonering av fri bredde på utganger 
brukes 1 cm pr. person.) 

Arrangementregler:
• Ved dekking med bord og stoler skal det være 120 cm mellom bordene.
• Med stolrader, skal det være rømningsveier på sidene, i midten og foran og

bak.
• Nødutgangene skal ha fri passasje.
• Ved store arrangement bør det i tillegg være vakter.

Ungdomshuset leies i utgangspunktet ut ubemannet, som et tomt rom med 
utstyr, bord og stoler pakket sammen eller lagret i ulike rom. Hele ansvaret for 
rigging, nedrigging og opprydding ligger hos leietaker. 

Vakthold:
Leietaker plikter å stille med vakthold. Det er viktig å holde ro og orden i lokalet 
og i umiddelbar nærhet utenfor. Det er viktig at naboer skjermes for støy og at 
dette tas hensyn til ved lufting og åpne dører. 

Førstehjelpsutstyr:
I lokalet er et førstehjelpsskrin plassert i serveingsområdet og merket 
«Førstehjelp». Medisinsk nødnummer: 113

Sjenkebevilgning: Lokalet har ikke sjenkebevilgning

Teknisk utstyr: 
• Lerret: Må kobles til strøm, og fjernkontroll fås ved henvendelse til styret.
• Lys: Eldre lysutstyr kan leies. Henvendelse til styret.
• Lydutstyr: Høyttalere, mikser og trådløse  mikrofoner. Bruk god tid på å 

sette deg inn i dette.
• Skjøteledninger/kabeltromler: 2 kabeltromler er plassert over skapene 

i serveringsområdet.

Etter arrangement: 
Etter arrangementer skal alle utleierom og fellesrom sjekkes for 
potensielle risiko; skader på elektrisk anlegg, levende lys, ulåste 
dører/vinduer osv. Ansvaret for dette ligger hos leder i festkomiteen. 
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2. Hva kan leies?
 (Antall bord, stoler, kopper og kar)

Bord og stoler
I lokalet er det 29 bord og 110 stoler. 
De fleste står i selve lokalet, men flere står lagret i et rom ved siden av 
kjøkkenet. Noen bord er lagret under scenen.

Bord: (l,b,h)
17 stk (120,75,72)
5  stk (120,75,74)
5  stk (120,70,72)
2  stk (130,68,73)

Kjøkkenet
Utstyret på kjøkkenet er i skuffer og skap og på hyller. Glass og kopper står i 
skapene i slusa. Vi har kopper, kar og bestikk til 120 personer.
I skapene rett utenfor kjøkkenet finner du kaffeservise og vannglass til 120 
personer. Her er også Telysestaker.

Skap 1 Skap 2 Skap 3 Skap 4
Se bilder. (Vi ønsker at det blir satt tilbake som vist på bildene)

Liste over utstyr kjøkken UL Nybrott pr. 01.09.2015

Dype tallerkener store 19 stk 
Flate tallerkener 121 stk
Dype tallerkener små 120 stk
Vannglass  119 stk

Bestikk: Det er lagt i bokser på kjøkkenet bestikk 120 stk av hver Kniv, Gaffel , 
Skjeer og T-skjeer
Resterende ligger i lagerrommet bak i salen.
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Kniver 121 stk
Gaffler 195 stk
Spiseskjeer 147 stk
T-skjeer 129 stk 
Salt og pepper 9 sett 

Kopper 120 stk 
t-fat 119 stk 
Asjetter 122 stk 
Telysestaker 27 stk
Serveringsfat 2 stk 
Glasskåler 4 størrelser 12 stk 
Serveringskanner 5 
Kaffetraktere 2 

Hvitvin 40 stk
Rødvin 126 stk
Cognac 2 stk
Ølglass 25 stk
Ølkrus 6 stk

Innkjøpte vinglass oppbevares i skapet ved senen og låses bare ut avtalt antall 
ved leie. Glassene skal sette i esker etter vask.

På kjøkkenet har vi ellers:
    2 kaffetraktere
    1 vaffeljern
    1 mikrobølgeovn

            Steamer (Oppslag om bruk)
            Ovn
            Kasseroller
            Kjøledisk
            2 kjøleskap

Sett deg inn i bruken av de forskjellige maskinene før du bruker 
kjøkkenet. Instruks for steamer står på veggen ved siden av maskinen.
Rengjør godt utstyret som har vært i bruk.

Kjellerlokalene disponeres av motorsykkelklubben «Utgard Rasarlag» og
kan leies hos dem.
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3. Ul «Nybrott»s ansvar

Ved utleie skal ul «Nybrott» sørge for:

✔ Avtale pris i henhold til gitte retningslinjer og undertegner standard 
kontrakt for utleie.  

✔ Utlevering/tilbakelevering av nøkler 
✔ Kontrollere huset før utleie ved at det sørges for at det er: 

o nye søppelposer og søppelsekker 
o dopapir 
o tørkeruller 
o rene vaskekluter 
o tørkehåndduker 
o såpe og vaskemidler 
o Kopper, kar og bestikk 
o Kjøle og fryseskap fungerer 
o Oppvaskmaskin fungerer 

✔ Gjennomgang av huset med leietaker om ønskelig. 
✔ Bestiller brøyting ved behov vinterstid 
✔ Slå på varmen 
✔ Huset gås over og vaskes i etterkant av utleie. 

4.Utleiepriser

Vedtatt på årsmøtet 6. mars 2017:  Sak 15/17

Vedtak.:
kr. 3000,- for inntektsgivende arrangement. (inkludert 1 dags tilrigging)
kr. 1500,- for private arrangementene. (inkludert 1 dags tilrigging)
kr. 500,- for ekstra tilrigging. 
kr. 500,- for leie av kjøkken pr dag
kr. 200,- pr. time for leie av kjøkken
kr. 200,- pr. time for leie av salen.
kr. 600,- pr. time for vasking etter arrangement.

Søppelhåndtering 100 kr pr.gul sekk + 200 for håndtering av søppel.
For andre former for utleie: 
Ta kontakt med styret v/ kasserer Tove Lauritsen – 99 74 54 35 - 
tove.lauritsen@trollfjord.no

mailto:tove.lauritsen@trollfjord.no
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5.Vasking og rydding

Etter arrangementet:  Når leietaker vasker. 
         Vaskesaker finnes i langskapet på kjøkkenet.

✔ Alle stoler og bord skal være vasket.
✔ Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet, inkludert kjøleskap og ovner, 

skal reingjøres og settes på plass. Se etter at steamer er rengjort iht. 
beskrivelse.

✔ Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet og moppet 
(vasket). NB! Ikke bruk mye vann på parketten i salen. 

✔ Alt søppel fjernes fra lokalet eller legges i bæreposer og legges i gule 
søppelsekker. Brannfarlig avfall settes i sinkbøtte ute. Utgifter med fjerning
av avfallet blir belastet leietaker. 
Søppelhåndtering 100 kr pr.gul sekk + 200 for håndtering av søppel.

✔ Alt av tomgods fjernes fra lokalet.
✔ Rydd opp utenfor lokalet.
✔ Alle brukte/skitne kluter, handduker og mopper legges i en bøtte.
✔ Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet på 

leiekontrakten. 
✔ Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av 

kontaktperson fra UL Nybrott

Etter arrangementet: Når leietaker ikke vasker.
✔ Alle stoler og bord skal være tørket av.
✔ Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet, inkludert kjøleskap og ovner, 

skal reingjøres og settes på plass. Kaffetraktere og vaffeljern må rengjøres 
særlig godt.

✔ Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet. 
    NB! Søl på gulvet skal tørkes opp.
✔ Alt søppel legges i svarte søppelposer. Søplet blir tatt vare på og utgifter 

blir belastet leietaker. Brannfarlig avfall settes i sinkbøtte ute.
Søppelhåndtering 100 kr pr.gul sekk + 200 for håndtering av søppel.

✔ Alt av tomgods legges i egne svarte søppelsekker. 
✔ Rydd opp utenfor lokalet.
✔ Alle skitne kluter, handduker og mopper henges opp til tørk/ev. legges i en 

bøtte.
✔ Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet på 

leiekontrakten.
✔ Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av 

kontaktperson fra UL Nybrott.

Takk for at du/dere leier lokalet vårt på Sandnes. 
Vi ønsker å forbedre oss og vil gjerne ha tips om hvordan dette kan gjøres
Ta kontakt eller gi en kort tilbakemelding i tilbakemeldingsfeltet på 
leiekontrakten. 

Hilsen: Styret i Ul Nybrott.
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BRANNINSTRUKS
Lokalet på Sandnes er vurdert som et særskilt brannobjekt av Brann- og

redningsetaten. Brannsikkerheten er derfor avhengig av huseiers og leietakers
egenkontroll. En generell Branninstruks skal være oppslått i alle oppholdsrom, og

skal være kjent for alle leietakere.

VED BRANNALARM: 
• Lukk alle vinduer og dører. 

• Forlat straks bygget. Dersom det er noen i nærheten som trenger 
hjelp, for eksempel bevegelseshemmede, må disse hjelpes ut. 

 

VED BRANN: 
VARSLE andre om brannen. Brannvesenet varsles på tlf. 110. 

REDDE hjelpetrengende. Redningsaksjoner skal kun utføres i den 
utstrekning det ikke medfører fare for eget eller andres liv og helse. 

SLUKKE brannen dersom du mener dette kan være mulig med 
tilgjengelig slukkeutstyr. Hvis ikke: lukk vinduer og dører. Forlat 
bygningen. Heis må ikke benyttes. Ingen må gå inn i bygningene 
uten avtale med brannansvarlig eller brannvesen.

NÅR BRANNALARMEN GÅR …. eller det brenner. 

FINN UT HVOR DET BRENNER 

• Finn ut hvor det brenner. Oppsøk stedet der melder/detektor 
befinner seg og kontroller om det er en brann. 

FÅ UT ALLE SOM ER TRUET AV RØYK OG BRANN 

• Forsøk å slokke brannen, men ikke utsett deg for unødig fare 

LUKK ALLE DØRER / VINDUER 

• Dette for å redusere spredning av brannen. RING 110 
• Meld fra hvor det brenner, og om det er mennesker i bygget. 
MØT OG INFORMER BRANNVESENET NÅR DE KOMMER 
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Brannsikkerhet i Ul «Nybrott»s lokaler. 
Adresse: Bitterstadveien 35, 

8450 Stokmarknes. 

Gnr.: 76 Bnr: 21 
Lokalet er et forsamlingshus bygget i 1928 og påbygd i 1994. Totalt areal er på 
300 m2 fordelt over 2 etasjer – kjelleretasje og hovedetasje. 

Kjelleretasjen er for tiden (2017) utleid til Mc-klubben Utgard Rasarlag. 

Lokalet på Sandnes er av Hadsel kommune, Brann- og redningsetaten vurdert 
som et særskilt brannobjekt. Brannsikkerheten er derfor avhengig av huseiers og
leietakers egenkontroll. 
(Brannplan for ungdomshuset er laget i samarbeid med Hadsel
kommune, Teknisk sektor, Brann og redning.) 

En generell Branninstruks skal være slått opp i alle
oppholdsrom i hovedetasjen og i kjelleren, og skal være
kjent for alle leietakere. 

Leietakere plikter å sette seg inn brannreglementet for
ungdomshuset. 

I tillegg er det slått opp informasjon/skilting av
rømningsveier og slokkeutstyr. 

Branntekniske hjelpemidler 
Brannslokkingsapparater: I lokalets hovedetasje er det plassert 3 
brannslokkingsapparater. 

• Sal - pulverapparat 

• Scene - pulverapparat 

• Kjøkken - pulverapparat 

• I lokalets underetasje er det plassert 3 brannslokkingsapparater: 

• Ved utgang øst og vest - pulverapparat 

• Kjøkken ved resepsjon - pulverapparat 

Røykvarslere: (forventer at vi på sikt innstallerer dette) 

I lokalets hovedetasje er det 2 røykvarslere. (Optiske) 

I lokalets underetasje er det 2 røykvarslere. (Optiske) 

Nødlys/markeringslys/ledelys: 
I lokalets hovedetasje er det montert to markeringslys, over 
utgangsdører bak i salen og over rømningsvei fremst i salen til høyre. 

I lokalets underetasje er det montert 5 markeringslys samt 1 ledelys 
som tennes ved strømbrudd. 
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Oppslag. 
I lokalets hovedetasje: 

• Oppslag om tiltak ved brann. 

• Oppslag om rømningsveier (2 stk) 

• Oppslag om førstehjelp. En koffert med enkle førstehjelpsting. 

I lokalets underetasje: 

• Oppslag om tiltak ved brann. 

• Oppslag om rømningsveier. (2 stk) 

Rutiner for kontroll av brannslukkingsapparat og røykvarslere:
Både brannslokkingsapparater og røykvarslere skal kontrolleres årlig. 
(Synliggjøring av kontrollen.) 

Nødutganger. 
I lokalets hovedetasjer er det to dører med bredde (150cm), som er merket 
med nødutgang og en dør fra kjøkken med bredde (90 cm). Dørene slår utover. 

I lokalets kjelleretasje er det to dører med bredde 120 cm som er merket for 
nødutgang. Dørene slår ut. Vinduene i underetasjen er store og sidehengslet. Ca 
70 cm over gulvet, og slår innover. 

Skjema for egenkontroll av brannslokkere og brannvarslere 
i Hovedetasje og Underetasje:

I hovedetasjen skal brannslukkere i sal, kjøkken og scene samt brannvarslere i sal og 
kjøkken kontrolleres. Signer!

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

2018

2019

2020

2021
I underetasjen skal brannslukkere inngang vest og øst, samt brannsluker på kjøkken 
kontrolleres. Signer.

1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal

2018

2019

2020

2021
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Plan hovedetasjen.
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Plan underetasjen.
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Bygningskonstruksjon i lokalet til U/L NYBROTT. 
Sal/cene: 

Etasjeskille, trekonstruksjon med gulvåser som der da er lagt 32mm gulvbord 
med klic laminat på toppen. Det er ikke isolasjon i etasjeskillet mellom sal og 
kjeller. Scenen har en trekonstruksjon av diverse dimensjoner og scenegulvt er 
32mm gulvbord med not og fjær. 

Innvendig tak: 

Innvendig tak er 48x148mm undergurt kledd med rukle og porøse plater. Isolert 
med 100 mm glava med 50mm sydde matter på toppen som er lagt på tvers av 
åsene. 

Utvendig tak: 

Overgurt 48x148 mm. Troet er med not og fjær dernest papp og sløyfer samt 
spikerslag for ståltak (bølgeblikk) som da skal skiftes til Alsvågplater i løpet av 
2017. 

Vegger: 

Vegger er bindingsverk med rukle på begge sider, utvendig med asfaltplater 
vindtetting og stående bordkledning. Innvendig e veggene rledd med panel. 

Tilbygg mot vest: 

Kjøkken, gang, toalett, garderobe og serveringsdel har etasjeskille av betong. 
Vegger er vanlig bindingsverk kledd med godkjente sponplater på kjøkken, 
resten av veggene er panel og vanlige sponplater. Utvendig asfaltplater, 
vindsperre og stående kledning. Isolert med 150mm glava. 
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U.L.Nybrott
Bitterstadveien 35,
8450 Stokmarknes.

LEIEKONTRAKT
Ansvarlig leietaker:

Adresse:

Telefon:                                                              E-post:

FORMÅL:

Lokalet disponeres/leies fra:                                    til:
                                                                                              (dato)                                                      (dato)

Leiepris:
               Kr.: …………………………………………………………..

           I leieprisen inngår moppevask. 

        I leieprisen inngår ikke vask og søppelhåndtering. 

Kontaktperson fra U.L. «Nybrott»:   
                                                                                                Telefon:

Antall nøkler utlevert:                           Nummer på hovednøkkel:

Regler for leietaker:
✔ Leietaker sjekker og godkjenner at lokalet er rent og ordentlig ved overtakelse.
✔ Det skal være en ansvarlig voksen person til stede ved alle tilstelninger i lokalet.
✔ Vær oppmerksom på antall personer inne i lokalet i forhold til hvilket arrangement det gjelder. 

Uvedkomne skal vises bort. 
✔ Leietaker kan bli gjort økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som blir påført bygg og 

inventar i forbindelse med utleie
Før utleie:

 Utleier sørger for temperert oppvarming av lokalet eller orienterer om oppvarmingen.
 Utleier sørger for at toalettpapir, tørkepapir og såpe er på plass og sørger for tilgang til 

etterfylling.
 Andre avtaler som er inngått:       

            ____________________________________________________________________

Org.nr.: 952925973
Bank: 4560 22 04204



Tilbakemelding:
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Etter arrangementet når Leietaker vasker:
• Alle stoler og bord skal være vasket. Stolene stables 6 og 6. Bruk stoltrallen til å flytte stolene. 

Bordene slåes sammen eller plasseres mot vegg. Løft bordene når de flyttes. 
• Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet skal rengjøres etter bruk.  Etter steamet vask skal 

kniver, gafler og skjeer tørkes av. Glass må ikke stables før de er tørre og kalde. 
• Steamer, kaffetraktere og annet utstyr som har vært i bruk skal rengjøres, inkludert kjøleskap 

og ovner.
• Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet og moppet. NB! Ikke bruk mye 

vann på gulvet i salen. Søl på gulvet skal tørkes opp.
• Alt søppel fjernes fra lokalet. Utgifter med fjerning av avfallet blir belastet leietaker.
• Alt av tomgods fjernes fra lokalet.
• Rydd opp utenfor lokalet.
• Alle brukte/skitne kluter, handduker og mopper legges i en bøtte på kjøkkenet.
• Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet.
• Varmepumpene settes til 16o C.
• Se etter at alle vinduer er lukket.
• Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av kontaktperson fra UL 

Nybrott

Etter arrangementet når Leietaker ikke vasker:
Alle stoler og bord skal være tørket av.

• Utstyret som har vært i bruk på kjøkkenet skal reingjøres, inkludert kjøleskap og ovner.
• Gulv i sal, kjøkken, scene, ganger og toaletter skal være kostet. NB! Søl på gulvet skal tørkes 

opp.
• Alt søppel legges i søppelposer. Utleier henter søplet og utgifter blir belastet leietaker. 

Brannfarlig avfall settes i sinkbøtte ute.
• Alt av tomgods legges i egne søppelsekker. 
• Rydd opp utenfor lokalet.
• Alle brukte/skitne kluter, handduker og mopper legges i en bøtte på kjøkkenet. 
• Knuste/ødelagte ting redegjøres for i tilbakemeldingsfeltet.
• Varmepumpene settes til 16o C.
• Se etter at alle vinduer er lukket.
• Før avlevering av nøkler skal lokalet inspiseres og godkjennes av kontaktperson fra UL 

Nybrott

Takk for at du/dere leier lokalet vårt på Sandnes. 
Vi ønsker å forbedre oss og vil gjerne ha tips om hvordan dette kan gjøres
Ta kontakt eller gi en kort tilbakemelding nedenfor.

Sandnes den:

.....................................................................................................................................................................................

                    Leietaker                                         for UL «Nybrott»


	BRANNINSTRUKS

