
LEIE AV LOKALER – Stiftelsen Galtrud Legats selskapslokaler  
Rosenborggata 3, 0356 Oslo  
E-Post: bestilling@galtrud.no 
 
Leietakers navn:  
Adresse: 
Tlf dagtid:  e-postadresse:  
   

  Nok Kryss for valg 
Alle rom*    
 Helg, pr. dag  8.000,-  
 Dåpsselskap 8.000,-  
 Konfirmasjonsselskap 8.000,-  
 Hverdager pr. dag 9.500,-  
Menighetssal/ kjøkken*  
- ca. 100 personer/ Korona kapasitet er 50 personer 
 Helg, pr. dag  6.000,-  
 Dåpsselskap 5.500,-  
 Konfirmasjonsselskap 5.500,-  
 Hverdager pr. dag 6.000,-  
Peisestue/ tekjøkken 
 - ca 20 personer/ Korona kapasitet er 10 personer 
 Helg, pr. dag 2.000,-  
 Hverdag   1.500,-  
Hagestuen (ikke tilgang til kjøkken)  
 - ca. 10 personer/ Korona kapasitet er 5 personer 
 Alle dager  1.000,-  
Vasking    
 Helgedager 1200,-  
 Hverdager 1000,-  

SUM  
*Hvis lokalene leies fra kvelden i forveien for pynting, eller til dagen etter for opprydding, koster det kr. 1500,- i 
tillegg pr. ekstra dag.  
 
Leiedato, samt tidsrom:  
 
 
Generelle opplysninger:  
1. Nøkkel hentes leiedag, før kl. 14.30. Ved utleie i helger, hentes nøkkelen på menighetskontoret i Rosenborggata 

3 fredag før kl. 14.30, eller etter avtale. Nøkkel leveres tilbake den nærmeste hverdagen. 
2. a. For engangsbruk av lokalene faktureres leien 

b. Avbestilling: 50% av avtalt pris refunderes ikke ved avbestilling. Ved senere avbestilling enn 2 uker  
    belastes leietaker med 100% av avtalt pris. 

3. Alkoholservering er ikke tillatt, men etter forutgående skriftlig søknad kan det fra utleiers side gis tillatelse til 
begrenset alkoholservering. 

4. Røyking skjer utendørs. 
5. Det tas hensyn til beboere i Rosenborggata 3, samt naboer. Høyrøstet snakk utendørs, bør derfor ikke 

forekomme etter kl. 23.00. Etter dette tidspunkt skal også alle dører og vinduer være lukket.  



6. Lokalene skal være ryddet og forlatt innen kl. 01.00.  
7. Eventuelle skader på inventar, utstyr, osv. som leietaker er ansvarlig for, blir belastet leietaker.  
8. Jeg forplikter meg til å etterlate kjøkken og menighetssal i den stand som er beskrevet nedenfor.  

 Om ikke dette blir overholdt av tilfredsstillende kvalitet vil det bli fakturert med et gebyr etter hva det  
 koster for oss å rydde opp etter dere og eventuelle tapte inntekter som dette medfører. 

9. Instruks for kjøkkenet: 
  Når du signerer leiekontrakten plikter du å følge kjøkken instruksen. 
 
Kjøkkenet skal etterlates i den stand, som den var, da det ble tatt i bruk. 

● Alt søppel skal være fjernet og kastet i søppelkassene i bakgården. 
● Benkene skal være ryddet og vasket rene. 
● Alle matrester og andre private effekter fjernes. Kjøleskapet skal tømmes. 
● Kjøkkenvinduer lukkes, lys slukkes og dør ut til baktrappa skal låses.  
● Hvis stekeovnen er brukt skal alle langpanner og plater vaskes grundig. Hvis det er kommet matsøl eller 

fett i bunnen av stekeovnen, skal dette vaskes grundig. Hvis dette forsømmes vil det medvirke til 
røykutvikling for dem som kommer etter.  

 
Alt utstyr har fast plass: 

● Alt utstyr som er brukt skal, vaskes og settes tilbake på sin faste plass. 
● Lysestaker og te-lysholdere skal rengjøres og vaskes. 
● Glass og kopper skal settes i hver sine blå bakker. Stettglass skal vaskes i de bakkene som har støttekant. 2 

trillevogner med glass skal stå under benken. 2 trillevogner med kopper skal stå under vinduet. 
● I skapet over kjøleskapet skal det bare være hvite termokanner + to blå, som benyttes til te. Alle andre 

ukurante termokanner, som brukes, skal settes tilbake på toppen av det samme skapet. 
● Alt som er benyttet av serveringsutstyr fra høyskapet ved siden av kjøleskapet har fast plass, som angitt 

nedenunder: 
 
Høyskap: 
Glassmugger (øverste hylle) 
Grått stentøy 
Lysestaker 
Glassfat/boller – Sauseskål(stål) 
Serveringsfat(stål) - Potetfat(stål) 
Frokost tallerkener 
Middagstallerkener (nederste hylle) 
  

● Alle vinduer skal være lukket, terrassedører i menighetssal og peisestuen og ytterdør skal være låst 
● Alle lys skal være slukket både på kjøkken, i salene, på toalettene, i garderoben og i gangen.  

 
Lokale generelt:  
Stoler og bord skal plassere slik det var. 
 
Brudd på reglene vil bli etterfakturert 2500,-  
 
Leietaker ønsker å leie ovennevnte lokale, under de forutsetninger som er nevnt i punktene 1-9. 

 
 
Oslo, den           /           - 

 
 
_________________ 

      Leietakers underskrift 


