Félagsheimili Hrunamanna - Gjaldskrá 2021
Samkomusalur:
1.- Samkomur, td tónleikar
12%
---------------- --- leiksýningar
10%
2.- Fundir og annað með uppröðun í sal; 1/2 dagur, eða minna
----------------------------------------------------; 1 dagur
3.- Veislur, td. fermingar og kaffisamsæti með eldhúsi.
4.- Veislur, td. afmæli og brúðkaup með eldhúsi í einn dag
5.- Hópar, ( grilla-elda-borða ) skemmta sér, ca. 1700 til 2400
6.- Helgin frá síðdegis á föstudegi til hádegis á sunnudegi
7.- Kóræfingar-leikæfingar-danskennsla-ofl.
8.- Markaðir, fata- handverks ofl.; 1 dagur

Lágmark
Lágmark

kr./ klst.

85.500
56.500
56.500
85.500
68.900
112.900
85.500
170.800
6.600
56.500

Veitinga-Stjörnu- og Huppusalir:
1.- Fundir og annað með uppröðun í sal; 1/2 dagur, eða minna
----------------------------------------------------; 1 dagur
2.- Veislur, td. fermingar og kaffisamsæti með eldhúsi.
3.- Veislur, td. afmæli og brúðkaup með eldhúsi
4.- Hópar, ( grilla-elda-borða ) skemmta sér, ca. 1700 til 2400
5.- Smærri samkomur - ekki eldhús.
6.- Markaðir, fata-handverks ofl.; 1 dagur

20.200
37.300
51.800
65.600
56.500
28.500
22.700

Öll verð eru með virðisaukaskatti ( 24,0% )
Leigutaki greiðir stefgjöld eftir reglum frá STEF.

Stærri viðburðir ss. Hjónaball- Þorrablót - útleiga hússins í heilu lagi ofl. er samningsatriði.
Heimilt er að veita afslætti af tónleikum ef umfang er lítið (liður 1)
Leigutaki tekur af borðum, þvær upp og gengur frá því, sem notað var,
þrífur eldhúsið og allt, sem notað var þar ( eldavél-ofn-kæli ofl.),
í stuttu máli, þá skilar hann húsinu eins og hann tók við því,
þarf þó ekki að skúra gólfið, en sópa yfir.
Í húsinu er gott hljóðkerfi, mikrafónar, flugur, tenging fyrir hljóð úr tölvu og ipod
mixer, ljósaborð og kastarar, skjávarpi og tjöld í öllum sölum, DVD spilari ofl.
Í eldhúsi er flest sem þarf fyrir veislur, bæði matar og kaffi.( fyrir 300 ),
6 hellu rafmagnseldavél, stór ofn, uppþvottavél, örbylgjuofn,
stór kælir, tvær 2,2 L kaffivélar og 9 könnur.
Það er mjög gott pláss fyrir 200 manns við borð í samkomusal, og uppundir 280 ef
veitingasalur er með.
Sæti fyrir 220-240 í samkomusal og 100 í veitingasal ( td. á tónleikum ).
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