
Dette må du vite som leietaker av: 

Festsalene i Våler Herredshus 

 

Maks antall personer i lokalet med stoler satt ut: 137 

Maks antall personer når det ikke er stoler/bord: 237 

Bygget har rømningsvei ut gjennom dører ved foajè og ved kjøkken. Det er 
merket med ledlys ut. I tillegg er det 3 vinduer som også er rømningsveier. 

 

Det står rømningsskilt over de vinduene som kan åpnes. 

 

Som ansvarlig leietaker må du gjøre deg kjent med hvor slokkeutstyret er. Det 
er pulverapparat i gangen og på kjøkken. Brannslangen er i bøttekott ved 
trappeoppgang i vestibyle. 

Brannalarm dekker alle rom det er utleie på. Melding går rett til brannvesenet 
når alarmen går. Har alarmen gått og du er helt sikker på at det ikke er brann, 
må du ringe 110 og hindre full utrykking. 

Merk at det kan være brann andre steder i bygget. 

 

Er det behov for å snakke med driftsenheten – ring vakttelefonen på: 

45977070  



Regler 

Etter leie av festsalene i våler Herredshus, må enhver som står ansvarlig for 
leie, påse følgende: 

Salene skal være ryddet for all oppvask, flasker etc. etter arrangementet. 

1. All søppel pakkes forsvarlig og skal ut i container NB! På 
parkeringsplassen. 

2. Spisebord- og stoler settes på plass der de opprinnelig hører hjemme. 
(TØRK AV BORDENE FØR DE SLÅES SAMMEN) 

3. Scenen står mellom inngangsdørene. 
4. Alle vinduer må være forsvarlig lukket etter arrangementet. 
5. All oppvask skal vaskes opp i oppvaskmaskinen, få eventuell informasjon 

om bruk av denne ved utlevering av nøkkel. Alt ryddes på plass i 
merkede skap og skuffer. 

6. Kjøleskapet tømmes. Støpselet til kaffetrakter/ vannkoker trekkes ut. 
7. Brukte kluter og kjøkkenhåndklær henges/ legges utover til tørk. 
8. Alt lys slukkes og alle dører må låses forsvarlig!! 

Reglement ved leie av festsalene 

 

• Nøkler kvitteres ut ved henvendelse til Miljø og teknikk og leveres tilbake 
snarest mulig etter avsluttet utleie. Hvis ikke annet er avtalt skal nøklene 
leveres tilbake første virkedag etter leiedagen. 

• Tap av nøkler eller ved manglende tilbakelevering av nøkler, medfører at 
låssylindrene i herredshuset må skiftes ut. Disse utgiftene belastes 
leietaker. 

• Utgifter i forbindelse med mislighold av reglene blir belastet leietakeren. 
• Den som gjør avtale med Våler kommune om leie av lokaler blir 

automatisk ansvarlig for de leide lokaler i tidsrommet fra eventuell 
oppdekking/ istandgjøring finner sted og til nøkkel er levert tilbake. 

Vakttelefon: 45977070 


