
 
Gjerstad kommune 
 
Torbjørnshall og svømmehall – satser for egenbetaling for bruk 2022 
(fastsatt av kommunestyret 16.12.21 sak 21/77) 

 
Torbjørnshall består av 3 like store deler, der låntakerne kan få låne 1/3, 2/3 eller full hall.  
Videre kan sosialt rom m/ kjøkken og toaletter lånes.  
 
1. Betaling for renhold for lag og foreninger hjemmehørende i Gjerstad  
 
For fast bruk  
Lag og foreninger hjemmehørende i Gjerstad, betaler ikke for bruk av hallen til trening/aktiviteter.  
 
For enkeltarrangementer. Prisene gjelder for arrangementer som er utenfor planlagt 
kampoppsett/trening, for lokale lag og foreninger. 

 Renhold 1/3 hall inkl. garderober kr. 550,-  

 Renhold 2/3 hall inkl. garderober kr. 1 100,- 

 Renhold full hall inkl. garderober kr. 1 650,-  

 Renhold sosialt rom m/ kjøkken og toaletter kr. 750,-  

 Renhold svømmehall inkl. garderober kr 1 650,- 

 
2. Egenbetaling – for lag og foreninger hjemmehørende utenfor Gjerstad, 
bedrifter/virksomheter samt privatpersoner og andre som ikke kan sees på som frivillige lag og 
foreninger.  
Mandag til torsdag slipper man utgifter for renhold, da dette vil bli utført etter plan for normal 
drift. Fredag til søndag betales ekstra for renhold, kr. 500 pr. time, minimum to timer. 
 

 Lån av 1/3 hall inkl. garderober kr. 650,- per dag  

 Lån av 2/3 hall inkl. garderober kr. 1 300,- per dag  

 Lån av full hall inkl. garderober kr. 2 100,- per dag  

 Lån av sosialt rom m/ kjøkken og toaletter kr. 1000,- per dag 

 Lån av svømmehall inkl. garderober kr. 2 100,- per dag.  

 
3. For private. Egenbetaling – timesats for «strøtimer»/tilfeldige ledige timer. Prisene gjelder for 
lån i inntil 2 timer, for mer enn 2 timer betales for hel dag. 
Mandag til torsdag slipper man utgifter for renhold, da dette vil bli utført etter plan for normal 
drift. Fredag til søndag betales ekstra for renhold, kr. 500 pr. time, minimum to timer. 
 

 Bruk av 1/3 hall (1 seksjon) inkl. garderober kr. 100,- pr time 

 Bruk av 2/3 hall (2 seksjoner) inkl. garderober kr. 200,- pr time  

 Bruk av full hall (3 seksjoner) inkl. garderober kr. 300,- pr time 

 Bruk av sosialt rom m/ kjøkken og toaletter kr. 200,- pr time  

 Bruk av svømmehall inkl. garderober kr. 300,- pr time 

 Låntaker som har booket for enkelttimer, må vike plass for låntakere som ønsker å låne hel 

dag  

 
4. Egenbetaling ved store inntektsbringende arrangementer. Låntaker belastes for medgåtte 
timer til renhold. Kr. 500,- pr. time (minimum 2 timer). 

 Lån av 1/3 hall (1 seksjon) inkl. garderober kr. 950,- per dag  

 Lån av 2/3 hall (2 seksjoner) inkl. garderober kr. 1 950,- per dag  

 Lån av full hall (3 seksjoner) inkl. garderober kr. 2 950,- per dag  

 Lån av sosialt rom m/ kjøkken og toaletter kr. 1 650,- per dag  



 
 
 
5. Lån av stoler  
Det er mulig å låne stoler til arrangementer utenfor Torbjørnshall, ellers inngår lån av stoler i priser 
ovenfor. Lån avtales ved henvendelse til Gjerstad kommune, på lik linje med øvrige utlån og bruk av 
Torbjørnshall.  

 Egenbetaling for lån av stol: kr. 6 per stk.  

 

6. Lån av scene og lydutstyr 
Låntaker kan låne scene med eller uten opplæring for montering. Det vil også være mulig å bestille 
Torbjørnshall med ferdig oppsatt scene, og nedrigging av scene. 

 Lån av scene kr 800,- 

 Opplæring kr 500,- 

 Lån av scene inkl opprigg/nedrigg kr 4000,- 

 Lån av komplett lydutstyr kr 1000,- 

 
 


