
Leie av Villa Lilleborg. Standard priser som utgangspunStyremøtet 4. juni 2012 versjon 6. juni 2012

År:               Hverdag: FRE/LØR Søndag: 
2012             kr 5 000 kr 5 750 kr 7 500 sommerpris 15. mai til 15 sept. kr 3 500
2013             kr 5 000 kr 5 750 kr 7 500 sommerpris 15. mai til 15. sept. kr 3 500
Tillegg Ekstrahjelp pr.time kr 300 (inkl mva)
Tillegg Vask i tillegg alle dager: kr 273 (inkl mva)

Søndagsarrangementer:
 
Øvrige egne betingelser for andelseiere og medlemmer. Styrets retningslinjer til bruk for bestyrer.  

FRE/LØR sommer

 Utleie i begrenset omfang og uansett påkrevd vask og ryddehjelp tidlig morgen etter bryllup etc.

Tilstelning Rabatt/p
ris

Leiepris  
hverdag. 
Eksempel

Servering av mat Kjøkken Behov for personal
Vask før og 
etter 
arrrangement

 

1 Selskap/fest eller arrangementer 
for lag og foreninger fra Nedre 
Bekkelaget, Malmøya og 
Ormøya.

50 % 
rabatt

kr 2 500 Egen catering (ferdig) / eller 
bestilt fra Godt Selskap 
Øyameny

Cateringmat må være klar til å 
settes rett på bordet – 
kjøkkenet kan ikke benyttes til 
matlaging.

Egen catering: eget personal + 1 person fra 
GodtSelskap som sørger for orden på kjøkken og 
anretning inkl stenging av lokalene (kr 270,- pr time + 
mva)

Vask etter bruk 
(timepris kr 220,- 
+ mva)

2 Torskaften Vel’et/ Malmøya 50 % rabatt kr 2 500 Catering/ GS Som over nr 1 Som over nr 1 Som over nr 1

3 17 mai – Vel’et    
4 Sommerfesten til Velet Gratis kr 0 Ordner selv grillmat Rydder alt selv! Som over nr 1
5 Private barnebursdager for 

”øyaboere” osv
kr 1 000 kr 1 000 Egen mat – ferdig til å sette rett 

på borden/ oppvarming av 
pizza/ pølser OK

Kun for oppvarming av pizza/ 
pølser

Ved papp og plast – ingen oppvaskhjelp 
nødvendig.Ved bruk av glass og bestikk og annet 
utstyr må GS leie inn personal (kr 270,- pr time + 

Som over nr 1

6 Møter for andelseiere kr 250 kr 250 Ingen servering Ingen – klarer seg selv Som over nr 1
7 Begravelser for ”øyaboere” kr 2 000 kr 2 000 Egen catering / GS serverer 

snitter/ enkel mat -valgfritt
Som over nr 1 1 personal fra GS som tar ansvar for kjøkkenet, 

oppvask og stenging/ lukking.
Som over nr 1

8 Barnedåp/konfirmsjon. I 
begrenset omfang ved 

25% kr 3 750 Øya meny eller ordinær meny? Som over nr 1 Se eget tilbud for øyboere på Velets sider. Som over nr 1

9 Private fester – for lokale 
beboere 

25 % rabatt kr 3 750 Øya meny eller ordinær meny? Se eget tilbud for øyboere på 
Velets sider

Se eget tilbud for øyboere på Velets sider Som over nr 1

10 Aktivitetstilbud for beboere - 
kultur og annet - uten fortjeneste 
for arrangør

kr 250 kr 250 Ingen servering Ingen – klarer seg selv Som over nr 1

11 Yoga eller annen trening Etter avtale egen avtale Ingen servering Ingen – klarer seg selv Som over nr 1
12 Film-, reklame-, fotoshoot- 

innspillinger etc
Etter avtale egen avtale Ingen servering Ingen bruk av kjøkken Ikke noe personal Vask etter avtale 

Tille
gg

: 


