
Reglement og priser for utleie av Misjonssalens lokaler i 

2.etasje i Sandnesporten 
(Revidert 15.11.2022) 

Lokaler 
I Sandnesporten har Misjonssalen Sandnes lokaler som kan leies til ulike typer arrangementer (for 

eksempel selskaper, konserter, konferanser, trening/sportsaktiviteter og minnestunder).  

I alle lokaler er det trådløst internett og gode systemer for lyd og media tilgjengelig for bruk. Det er 

lagt til rette for et enkelt oppsett som kan betjenes av leietakere etter kort opplæring eller det kan 

brukes fullt oppsett med tilleggspris for bruk av tekniker(e), se priser senere i dokumentet. 

 

Møtesal 
Moderne møtesal på 480 m2 med plass til 400 personer, forhøyet scene og fullt ut utstyrt med lyd, 

lys og media. Standard stoloppsett er 400 stoler, ved annet oppsett eller konferanseborder kommer 

et pristillegg.  

Festsal 
Festsalen er på 240 m2 og har totalt plass til opptil ca. 120 personer på småbord og kan møbleres 

etter ønske. Enden av rommet er møblert med sofa og salongbord som normalt ikke kan flyttes. 

Dersom sofa/salongborder flyttes kan det dekkes til ytterligere ca. 30 personer. 

Festsalen kan deles i tre deler (konferanserom 2, spisesal og møteplassen (salong del)) og det er 

mulig å leie hele eller bare deler av festsalen. 

Det er et lite tekjøkken i forbindelse med festsalen som kan brukes til enkel servering som for 

eksempel kaffe og kjeks/småkaker. 

I tillegg er det et fullt utstyrt hovedkjøkken som kan leies til større tilstelninger med full servering. 

Det vil alltid være en kjentperson fra Misjonssalen tilstede ved utleie av hovedkjøkken dersom ikke 

annet er avtalt.  

Ungdomssenter 
Ungdomssenteret på 175 m2 kan møbleres etter ønske og passer fint til for eksempel barnebursdag 

eller andre mindre selskaper. Ved dekking av bord er det plass til opptil ca. 50 personer, ved 

samlinger uten pådekking er det plass til inntil ca. 100 personer. 

Det er et fullt utstyrt kjøkken i forbindelse med ungdomssalen som kan brukes ved leie. 

Gymsal 
Gymsal på 190 m2 kan leies til idrett/trening og andre typer arrangementer. 

 

 

  



Regler for utleie 
● Det er ikke tillatt med noen form for rusmidler.  

● All forespørsel om leie skal sendes til e-post booking@misjonssalen.no   

● Bekreftelse på leie vil tidligst skje ett år før leiedato. 

● Lokaler tildeles etter førstemann til mølla prinsippet dersom det er flere som ønsker lokaler 

på samme dag. Medlemmer vil ha prioritet dersom det er forespørsel mer enn et år før 

utleiedato både fra medlemmer og eksterne.  

o Ved behov kan Misjonssalen spør om det er mulig for flere leietakere å samordne 

seg til en viss grad med tanke på servering og bruk av kjøkken. 

 

● Rydding og vasking: 

o For medlemmer og annen internleie: 

▪ Ved leie av alle lokaler utenom hovedsal er leietaker ansvarlig for å rydde og 

vaske etter bruk, og følgende skal som minimum utføres: 

● Border, møbler og annet inventar må vaskes rent og settes på plass 

● Rydde, feie og vaske gulv 

● Oppvask må gjøres og kjøkken må ryddes og vaskes 

● Toaletter og andre rom som er brukt må vaskes 

 

o For eksterne leietakere: 

▪ Ved leie av alle lokaler utenom hovedsal er leietaker ansvarlig for å rydde 

etter bruk, og følgende skal som minimum utføres: 

● Border, møbler og annet inventar settes på plass 

● Rydde og feie gulv 

● Oppvask må gjøres og kjøkken må ryddes.  

● Leietaker betaler normalt for øvrig vask (avtales separat) 

   

● En utleieansvarlig fra Misjonssalen er kontaktperson både før, under og etter utleie. 

● Det skal alltid være en kjentperson fra Misjonssalen tilstede ved utleie av hovedkjøkken 

dersom ikke annet er avtalt.  

● Leietakere må avtale direkte med utleieansvarlig i Misjonssalen med tanke på når en kan 

sette opp bord, dekke på og pynte for selskaper. 

● Misjonssalen's egne arrangementer har førsteprioritet på bruk av lokalene, og utleie er bare 

aktuelt på andre tidspunkter. 

● Leietaker er erstatningspliktig for skade på lokaler eller annet utstyr som tilhører 

Misjonssalen. 

● Det er tilgjengelig duker, dekketøy, etc. Interne leietakere må vaske dette etter bruk. 

Eksterne leietakere betaler for disse tjenestene (f.eks. vask duker kr. 500). 

● Avbestillingsfrister og gebyr, annet: 

o For leier over kr 5000,- betales et depositum på kr 1000,- . Leien er ikke avtalt før 

depositum er betalt. Ved avbestilling inntil 30 dager før avtalt leietidspunkt 

tilbakebetales depositumet. 

o Oppsetting av promomateriell (eks: Rollups, flagg) skal avtales med Misjonssalens 

utleieansvarlig. Dette kan kun tillates i 2.etg. (Ikke i felle foaje eller utenfor bygget). 

o Lokalene skal normalt være forlatt på det tidspunktet utleien opphører. Ved 

spesielle arrangementer (f.eks. bryllup) kan annet tidspunkt avtales med 

utleieansvarlig.  

mailto:booking@misjonssaøen.no


Priser 
Merk: se nederst angående teknikere og tilleggspriser. 

Hovedsal 
● Hel dag Kr 15 000,- 

 

● Kveld (kl. 17:00 til slutt samme dag)  Kr 9 000,- 

Festsalen 
● Hele festsalen (Møteplassen, spisesalen, konferanserom og hovedkjøkken) (Det skal alltid 

være en kjentperson fra Misjonssalen tilstede ved utleie av hovedkjøkken).  

o Hel dag  Kr 6000,- 

o Halv dag Kr 3000,- (inntil 5 timer inkl. opp- og nedrigging) 

 

● Møteplassen  

o Hel dag  Kr 2000,- / kr 3000,- inkl. hovedkjøkken 

o Halv dag  Kr 1000, /kr. 1500,- inkl. hovedkjøkken -  (inntil 5  timer inkl. opp- og 

nedrigging) 

 

● Spisesal (inkl. konf.rom 2 dersom ønskelig) og hovedkjøkken 

o Hel dag  Kr 3000,- 

o Halv dag Kr 1500,- (inntil 5 timer inkl. opp- og nedrigging) 

 

● Konferanserom 2 (alene) 

o Hel dag  Kr 1000,- 

o Halv dag Kr 500,- (inntil 5 timer inkl. opp- og nedrigging)  

Ungdomssenteret 
● Hel dag   Kr 4000,- 

● Halv dag  Kr 2000,- (inntil 5 timer inkl. opp- og nedrigging) 

Gymsal 
● Pr time:   Kr 500,-  

● Dagspris ved behov for å bruke gymsal til konferanser/ salgsutstillinger m.m.: kr 2500,- 

● Bruk av gymsal ved utleie av Ungdomsscenen og/eller Festsalen til selskap: kr. 500,- pr. gang. 

● Ved regelmessig langvarig leie gjøres det individuelle avtaler 

 

Teknikere 
I alle priser oppgitt ovenfor er bruk av tekniker i inntil en time for opplæring i bruk av enkelt oppsett 

for lyd og media inkludert. 

Dersom leietaker stiller med egen profesjonell tekniker(e) skal denne/disse godkjennes av tekniker 

fra Misjonssalen. En time opplæring/godkjenning av leietakers tekniker(e) inngår i leiepris.   

 

All bruk av tekniker(e) fra Misjonssalen utover en time belastes med kr. 500,- pr time. Gjelder for 

alle lokaler. 


