
Info til leietaker - Peisestua 

 

Generelle bestemmelser  

En ansvarlig person påser at disse bestemmelser blir fulgt:  

•  Ingen form for salg av alkoholholdige drikker tillates.  

•  Ingen servering av alkohol til personer under 18 år, ihht. norsk lov. 

•  Huset er naturligvis røykfritt, askebegre finnes utendørs ved inngangspartiene 

•  Vis hensyn og respekt for lokalenes spesielle beliggenhet, også på parkeringsplassen. 

•  Arrangementet skal være avsluttet:  søndag - torsdag kl. 23.00, fredag og lørdag kl. 02.00  

  

Rømmingsveier: 

Går brannalarmen må lokalet straks rømmes. Grønne lamper over dørene viser 

rømningsveiene. Hovedinngangen, glassdør i vestibylen brukes som rømningsveier. I tillegg 

kan vinduene mot terrassen benyttes dersom rømning ikke kan skje gjennom vestibylen. 

Fra garderoben i underetasjen kan døren som er merket med rømningsvei åpnes ved å knuse 

den grønne boksen som åpner døren til evakuering gjennom underetasjen. 

Brann meldes straks til Brannvesenet, telefon 110.   

Et brannslukningsapparat er festet på kjøkkenbenken.  

 

Hvis brannalarmen går uten at det er tilløp til brann, ring Kirkestuas vakttelefon. 

Kirkestuas vakttelefon: tlf 92837896.  Alarmen avstilles på panelet ved utgangsdør. 

 

Innbruddsalarmen er tilknyttet vaktselskap og vil medføre utrykning. Ved utløsning av 

innbruddsalarm skal man derfor umiddelbart ringe Kirkestuas vakttelefon.  

Innbruddsalarmen er koblet til låsing av hoveddør og kobles ut når døra låses opp. Det er 

viktig at ytterdør ikke låses når det er folk i bygget. 

Bruksinformasjon for peisestua  

Hvis det er behov for spisebord og stoler, kan dette hentes fra Borghild Rud-salen. Dette skal 

settes tilbake når arrangementet er over. 

Det er en barnekrok med noen leker, tegnesaker med mer. Leietaker skal rydde dette hvis det 

er i bruk. 

Kjøkkenet har kjøleskap, oppvaskmaskin og komfyr. Vannkoker og kaffetrakter. Service kan 

hentes fra hovedkjøkkenet.  

Leietaker skal sørge for at oppvasken er tatt (evt satt på maskinen) og kjøleskapet er tømt. 

Service settes tilbake på hovedkjøkkenet. 

Skader: Meld fra i sjekklisten (vedlagt, men finnes også i skapet med søppelsekk) om skader 

Avfall: Matavfall i grønn pose, restavfall i bærepose legges i søppeldunk foran Kirkestua. 

Papiravfall i dunk beregnet for dette. Leietaker tar med seg tomgods. 



Sikringsskap er i garderoben i underetasjen, kurser er merket på alle stikkontakter og uttak. 

Nøkkel henger høyt på veggen på høyre side av sikringsskapet.  

Renhold  

Alt av utstyr, benker og bord skal vaskes. Utstyr til dette finnes i gangen ved hovedkjøkken. 

Brukte kluter og håndklær legges på kjøkkenbenken.  

Gulvrengjøring er inkludert i leien, men rusk og matrester fjernes ved feiing, bruk av tørr 

mopp eller å støvsuger (i skapet i garderoben i vestibylen).  

Viktig: 

Hvis det er et arrangement i Borghild Rud-salen samtidig med ditt leieforhold i Peisestua, skal 

det tas hensyn til dette. Da er heller ikke terrassen tilgjengelig for dere. Men man benytter 

samme garderobe og toalett (nede). 
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