Leievilkår for Myren gård
Myren gård er et kulturbygg og er åpen for alle kulturaktiviteter som rent praktisk kan passe i
lokalene. Utover de kulturelle formål, kan den også leies ut til møter, kurs, konferanser og til
private sammenkomster og selskaper. Gården har stor verneverdi som kulturminne som alle
brukere må ta spesielt hensyn til.
1. Søknad om leie sendes elektronisk via kommunens
hjemmeside www.kristiansand.kommune.no. Leietaker må være over 25 år. Leietaker
kan ikke benytte huset ut over det klokkeslett som er avtalt i kontrakten. Dersom lokalene
brukes utover avtalt tid, må leietaker betale ekstra gebyr for dette.
2. Det er dekketøy til 60 personer. Leietaker er ansvarlig for renhold av servise og
bestikk samt renhold og rydding av kjøkken. Svinn av servise og bestikk kreves
erstattet. Det er tillatt med matlaging på kjøkkenet.
3. Ved skjenking av alkoholholdige drikkevarer må det søkes Kristiansand kommune om
bevilling på www.kristiansand.kommune.no. Om restauratør organiserer skjenking, må
denne sørge for bevilling. Skjenking etter kl. 01.30 er ikke tillatt.
4. Om ikke annet er avtalt må leietaker selv sørge for rigging av materiell, stoler og
bord. Etter bruk skal dette settes tilbake på plass.
5. Leietaker er ansvarlig for skader som påføres bygning og inventar, som ikke skyldes
hendelig uhell. Leietakeren er ansvarlig for egne verdisaker som oppbevares i lokalene i
leieperioden.
6. Leietakeren skal forlate lokalene ryddet for ting som er brukt i forbindelse med
arrangementet. Bygget er miljøsertifisert. Avfall sorteres. Blir lokalene spesielt tilgriset vil
leietaker få en tilleggsregning.
7. Leietaker må ta hensyn til naboer. Støy og høy musikk må ikke forekomme etter kl.
23.00. Bilkjøring til og fra hovedhuset (f.eks. med taxi) må ikke forekomme etter kl.
23.00. All selskapelighet må avsluttes innen kl. 02.00. Utleier har fullmakt til å avslutte
arrangement etter den tid.
8. Leietaker må gjøre seg kjent med branninstruks og nødutganger.
9. Røyking inne i lokalene er forbudt.
10. Parkering er ikke tillatt på gårdsplassen. Området er skiltet med parkering forbudt.
11. Varmen på Myren gård er fjernstyrt. Den kan ikke justeres på stedet. Dersom det er
for varmt kan ovner skrus av. Sett dem da på igjen før du går. Er det for kaldt, ring Linda
Salvesen på 452 72 683.

