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UTLEIE AV GRENDEHUS  2021 
 
 
Grendehus: Lokale: Arr.type: Tidsrom: Pris: 
Aronnes  
grendehus, 
Blåbærvn.2 
 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 
Basisutstyr 

lukket tilstelning, bryllup, 
bursdag etc. 
 

Fre kl. 17.00 – søn kl. 17.00 kr 5.294,- 

Aronnes 
grendehus 
 
 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 

lukket tilstelning, bursdag 
konfirmasjon, etc. 

ca. 24 - 28 timer i helg  
Eks.  
lør kl. 12.00 – søn kl. 16.00 
fre kl. 17.00 – lør kl. 19.00  
lør kl. 18.00 – søn kl. 22.00 
 
lør kl. 12.00 – søn kl. 22.00 

kr 3.410,- 
 
 
 
 
 
kr 4.118,- 

Aronnes 
grendehus 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 

 
Barnebursdag 

 
Inntil 6 t. 

 
kr 943,- 

Aronnes 
grendehus 
 
 

Foaje m/ kjøkken 
Ca. 25 - 30 pers. 

Lukket tilstelning, 
konfirmasjon, barnedåp  
etc. 

Fre kl. 17.00 – søn kl. 17.00 
 
Ca. 24-28 timer 

kr 2.342,- 
 
kr 1.557,-  

 
 
  
 
 
 
 
Grendehus: Lokale: Arr.type: Tidsrom: Pris: 
Øvre Alta 
grendehus, c/o 
Øvre Alta skole 
Steinfossvn. 18 
 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 
Basisutstyr 

lukket tilstelning, bryllup, 
bursdag etc. 

Fre kl. 17.00 – søn kl. 17.00 kr 5.294,- 

Øvre Alta  
grendehus 
 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 

lukket tilstelning, 
bursdag, 
konfirmasjon, etc. 

ca. 24 - 28 timer i helg  
Eks.  
lør kl. 12.00 – søn kl. 16.00 
fre kl. 17.00 – lør kl. 19.00 
lør kl. 18.00 – søn kl. 22.00 
 
lør kl. 12.00 – søn kl. 22.00 

kr 3.410,- 
 
 
 
 
 
Kr 4.118,- 

Øvre Alta  
grendehus 

Sal m/kjøkken 
Maks 70 pers. 

 
Barnebursdag 

 
Inntil 6 t: 
 

 
Kr. 943,- 
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Grendehus: Lokale: Arr.type: Tidsrom: Pris: 

Saga grendehus, 
Saga skole, 
Aspebakken 17-
19  

Grendehus  
m/kjøkken 
Maks 120 pers. 
Basisutstyr 
 

lukket tilstelning, bryllup, 
bursdag etc. 

Fre kl. 17.00 – søn kl. 17.00 kr 5.993,- 

Saga grendehus 
 

Grendehus 
m/kjøkken 
Maks 120 pers. 
 
Grendehus = 
foajeen 

lukket tilstelning, 
bursdag, 
konfirmasjon, etc. 

ca. 24 - 28 timer i helg  
Eks.  
lør kl. 12.00 – søn kl. 16.00 
fre kl. 17.00 – lør kl. 19.00 
lør kl 18.00 – søn kl. 22.00 
 
lør kl. 12.00 – søn kl. 22.00 

kr 3.833,- 
 
 
 
 
 
Kr 4.596,- 

Saga grendehus 
 
 

Grendehus 
m/kjøkken 
Maks 120 pers. 

Barnebursdag Inntil 6 t. 
 

kr 1.017,- 

Saga grendehus 
 

Grendehus og 
gymsal m/kjøkken 
Plass til max ca. 
200 stk. i gymsalen 
Oppdekning til 150 
stk. 
 

Lukket tilstelning, 
bryllup, 
konfirmasjon, barnedåp  
etc.   

Fre kl. 17.00 – søn kl. 17.00 kr 8.048,- 

Saga grendehus 
 

Grendehus og 
gymsal m/kjøkken 
Plass til max ca. 
200 stk. i gymsalen 
Oppdekning til 150 
stk. 
 

lukket tilstelning, 
bursdag, 
konfirmasjon, etc. 

ca. 24 - 28 timer i helg  
Eks.  
lør kl. 12.00 – søn kl. 16.00 
fre kl. 17.00 – lør kl. 19.00 
lør kl 18.00 – søn kl. 22.00 

kr 5.178,- 

 
 
Grendehus: 
Basisutstyr: Kopper m/tefat og asjetter, glass, dype og flate tallerken, bestikk, rødvinsglass, 
vannglass, dessertskåler, serveringsutstyr og kokeutstyr m.m. Aronnes og Saga grendehus har 
konjakkglass. 
Saga og Øvre Alta grendehus har kjølerom. Aronnes grendehus har kjøleskap. 
Leietaker er ansvarlig for rydding og renhold av lokalet, vask av utstyr brukt på kjøkkenet, 
bord og stoler, samt brannsikkerhet. 
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Spesielle utleiepriser: 
 
Grendehus:   
 
Lag og foreningers bruk av grendehus, gymsal med og uten 
kjøkken til aktiviteter for barn/unge under 17 år  

Fri leie  

Lag og foreningers bruk av grendehus til lagets aktiviteter - 
voksne 

kr 1.345,- /730,-  

Spesielle grupper (f.eks. interesseorg., kulturelle grupper) kr 3.314,- helg /2.245,-
/1.196,- 

 
 
Haller: 
 
Seriekamper, turneringer, idrettssamlinger Fri leie 
Andre arrangement (messe, dansegalla ol.) 18.320,-  to døgn 
 
 
 
 

 
   


