Den norske kirke
Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20, 5144 Fyllingsdalen

Tlf. 55 59 71 40 – Bankgiro 3625.71.13676

Avtale om leie av menighetssalen i Fyllingsdalen kirke
Jfr. vedtak i Fyllingsdalen menighetsråd, sak 103/14
Leietagers navn:

_________________________________________________________

Kontaktperson:

_________________________________________________________

Type arrangement:

_________________________________________________________

Telefonnummer:

_________________________________________________________

Epost:

_________________________________________________________

Fakturaadresse:

_________________________________________________________

Avtalen gjelder leie av menighetssalen den ________________- 201___
Menighetssal:
Dåpsselskap der dåpen skjer i Fyllingsdalen kirke

1650,-

Minnesamvær ved gravferd i Fyllingsdalen kirke

1650,-

Andre arrangementer for privat leietaker

2750,-

Foreninger, lag, barnehager etc.

2750,-

Utleien varer til etter kl 23

500,-

Betaling skjer ved bruk av giro, og hele beløpet skal være innbetalt senest én uke før
arrangementet.
Det er servise til dekking for 80 personer i menighetssalen. Dersom det skal være flere gjester
enn dette skal det avtales på forhånd.
Leietager bekrefter å ha satt seg inn i utleiereglementet og branninstruksen, herunder
rømningsveier og plassering av slukkeutstyr. Leietager er gjort oppmerksom på at det vil bli
utført ettersyn. Brudd på regelverk medfører bot.
Dato: ________________- 201___

____________________________
Leietagers signatur

____________________________
Representant for Fyllingsdalen menighet

Den norske kirke
Fyllingsdalen menighet
Nebbeveien 20, 5144 Fyllingsdalen

Tlf. 55 59 71 40 – Bankgiro 3625.71.13676

ORIENTERING OM BRANNBEREDSKAP I FYLLINGSDALEN KIRKE
Røk- og varmedetektorer som er plassert på de fleste steder i kirkebygget vil, i tilfelle brann,
utløse alarmklokker. Utløsning av brannalarm fra meldebokser (brannmeldere), vil også få
ringeklokkene til å kime. Samtlige alarmer går automatisk til brannvesenet og vaktselskapet.
SAMTLIGE ROM I KIRKEBYGGET SKAL DA TØMMES STRAKS!
Rømningsveier:
I første etasje: Kirkerommet har 3 rømningsveier ut. Derfra går det fem dører ut i det fri. Det
er: hoveddør, dør i kontorfløy nord, dør i kjøkkenet og to dører i menighetssal.
I underetasje er det tre rømningsveier ut i de fri. Det er: to luker på vegg i ungdomssalen, og
en dør ved utvendig kjellertrapp.
Ledelys vil lyse, også under strømbrudd, og pilen vil skiltene vil peke mot rømningsvei.
Det er syv brannmelder som samtidig varsler brannvesenet og setter i gang alarmklokkene.
De er plassert: ved samtlige utgangsdører – unntatt kjøkken, i garderobe i kjeller og i
mellomgangen utenfor ungdomssalen i kjeller.
Det er plassert syv brannslukkere:
- Kirkerommet ved utgang nær orgeltrapp
-

Orgelgalleriet

-

Gangen bak menighetssal

-

Kjøkkenet

-

Ungdomssalen

-

Kjelleren v/hovedtavlen

-

Ventilasjonsrom syd

Det er fire brannslanger i veggskap:
- Utenfor handicaptoalett
-

Kirketorget

-

Menighetssalen

-

I garderoben under trapp til kjellerstuen

Ved brann ring 110. Ved utløst brann/innbruddsalarm ved feil/uhell ring vakttlf. 47873200.
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REGLEMENT VED UTLEIE AV MENIGHETSAVDELINGEN I FYLLINGSDALEN KIRKE
1. Lokalene forlates i den stand de var da utleier kom til lokalene.
2. Bruk av kjøkken:
- Alt bestikk, fat, kopper, glass osv. vaskes i oppvaskemaskinen og settes på
plass igjen i skapene. Oppvaskmaskinen slås av etter bruk.
- Kjøkkenbenker og vask tørkes av.
- Kaffetrakter, te- og kaffekanner gjøres ren etter bruk.
- Gulvet kostes / tørrmoppes. Mopper ligger i skapet på kjøkkenet.
- Rydder godt og kaster bosset i bosscontainer utenfor kirkebygget.
3. Bruk av andre rom:
- Alle bord tørkes av og settes på plass der de stod.
- Samme antall bord og stoler skal stå ute hvis ikke annet er avtalt.
- Resten av stolene stables ni stykker i høyden og plasseres i gangen hvor de
stables med kirkeveggen med ryggen ut.
- Gulvet kostes / tørrmoppes.
4. Før du forlater kirken:
Sjekk om alle vinduer er lukket
Sjekk at all ytterdører er låst
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å nyte alkohol i kirkens lokaler og at røyking er
strengt forbudt.

