
RÝMI Verð allt að 2 tímum Verð allt að 4 tímum Verð 1/2 dagur Verð heill dagur Dansleikur

Aðalsalur 21.200 26.850 40.300 63.700

Suðursalur 14.300 18.350 28.100 44.900

Andyri 6.000 7.800 12.100 19.600

Andyri og  svalir 11.300 14.750 22.900 37.050

Eldhús með salarleigu 5.400 5.400 5.400 5.500

Öll efri hæðin 30.000 39.000 60.600 98.000 114.300

Matsalur n.h. 14.950 19.500 30.300 49.000

Fundarherbergi undir svölum n.h. 4.500 5.850 9.100 14.650

Öll neðri hæðin 16.450 21.450 13.300 53.850 62.900

Allt húsið 37.400 42.400 75.750 122.300 142.900

Almenn ákvæði við gjaldskrá:

Verði skemmdir á hinu leigða er leigutaki ábyrgur fyrir greiðslu þess kostnaðar sem til fellur vegna viðgerðar eða endurnýjunar. 

Óski leigutaki eftir því að framlengja leigu eða dragi að skila hinu leigða, leggst sá tími við upphaflegan leigutíma við ákvörðun leigufjárhæðar.

Reikningar fyrir leigu eru sendir út í upphafi mánaðar með eindaga 20. hvers mánaðar. 

Ákvæði vegna heimildar til að víkja frá gildandi gjaldskrá:

Í sérstökum tilfellum er stjórn heimilt að víkja frá gildandi verðskrá. 

Heimilt er að veita 25% afslátt af gjaldskrá til eiganda eða vegna verkefna í samfélagsþágu. 

Verkefni  í samfélagsþágu teljast m.a.:

Samkomur fyrir leik- og grunnskólabörn á vegum skóla eða foreldrafélaga.

Samkomur á vegum dreifnáms eða Tónlistarskóla Húnaþings vestra. 

Samkomur fyrir börn og ungmenni á vegum íþrótta- og æskulýðsfélaga. 

Samkomur á vegum félagasamtaka eða góðgerðarfélaga í sveitarfélaginu sem börn, ungmenni eða eldri borgarar njóta góðs af. 

Beiðni um afslátt vegna verkefna í samfélagsþágu þurfa að berast  stjórn  áður en viðburðurinn er haldinn.

Ákvæði vegna æfinga:

Heimilt er að veita allt að 100% afslátt á gjaldskrá vegna æfinga. 

Leigutaki hefur aðgang að hinu leigða til æfinga í samráði við húsvörð.

Borgandi viðburður hefur forgang að húsinu hvenær sem er á æfingatíma.

Gjald vegna þrifa á æfingatíma er 25.600,- kr. 

Leigutaki skal halda  skrá um dagsetningar og tímafjölda sem æfingar standa yfir og skila til húsvarðar að loknu æfingatímabili. 

Beiðni um afslátt vegna æfinga þurfa að berast stjórn áður en æfingar hefjast.

Samþykkt á 359. fundi sveitarstjórnar 10. nóvember 2022.

Ákvörðun um langtímaleigu er tekin af stjórn hverju sinni.

Gjaldskrá Félagsheimilisins Hvammstanga árið 2023

Leiga innifelur allan þann búnað sem fylgir viðkomandi rými alla jafna, s.s  tæknibúnað, borðbúnað,  dúka og almennar rekstrarvörur. Húsvörður sér 

um að koma dúkum í hreinsun eftir notkun og leigutaki fær sendan reikning vegna hreinsunarinnar.

Innifalið í leigunni er uppröðun og niðurtekt á borðum og stólum en leigutaka er heimilt að raða borðum og stólum sjálfur í samráði við húsvörð. 

Skuldi leigutaki leigu eða hefur ekki greitt kostnað vegna tjóns eðs skemmda getur ekki komið til frekari leigu nema skuldin hafi áður verið gerð upp.

Ef rými er leigt fleiri en einn dag er gefin 10% afsláttur af leigu eftir fyrsta leigudag og 10 dagurinn er frír.  Þetta á ekki við um atburði sem falla undir 

eigenda/samfélagsþáguafslætti.

Leigutaki sem stendur fyrir viðburði þar sem tónflutningur fer fram verður að standa skil á STEF gjöldum.

Ungmennafélagið Kormákur og Kvenfélagið Björk njóta eigendakjara af gjaldskrá samkvæmt samningi við félögin frá 4. desember 2019. 

Verði tjón á húsnæði, lausamunum eða tæknibúnaði á æfingatíma er leigutaki ábyrgur fyrir greiðslu sem nemur kostnaði við viðgerð eða endurnýjun. 

Sýnilegt skal vera að Húnaþing vestra hafi stutt viðburðinn, s.s. í bæklingi, leikskrá eða með öðrum opinberum hætti. 

Afsláttur frá  gjaldskrá vegna æfinga er stuðningur Húnaþings vestra við leiklistar-, tónlistar og menningarstarf. 


