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Leje af lokaler m.v. 

Mobil Scenevogn

Levering af scenevognen, inkl. op- og nedtagning 
indenfor kommunegrænsen i 3 dage 2.500,00 kr.
Efterfølgende dage, pr. dag 500,00 kr.

Faxe gl. sportshal
Fredag kl. 15 til søndag kl. 20 3.074,00 kr.
1 døgn (hverdag) fra kl. 12 til kl. 12 1.475,00 kr.
Kl. 14 til kl. 7 næste dag 981,00 kr.

Foreningen skal selv foretage oprydning.

309,00 kr.
Rengøring 612,00 kr.

Kultunariet
Festsalen 
Pr. time 612,00 kr.
Pr. dag 3.401,00 kr.
Pr. weekend 6.124,00 kr.

Pr. time 250,00 kr.
Pr. dag 1.475,00 kr.
Pr. weekend 3.074,00 kr.

Pr. time 137,00 kr.
Pr. dag 1.023,00 kr.
Pr. weekend 1.362,00 kr.

Pr. time 250,00 kr.
Pr. dag 1.475,00 kr.
Pr. weekend 3.074,00 kr.

Idrætshallen på Vesteled 24
Pr. time 612,00 kr.
Pr. dag 3.401,00 kr.
Pr. weekend 6.124,00 kr.

Kommunens mødelokaler, skoler og haller
Idrætshaller og festsale
pr. time 498,00 kr.
pr. dag 2.766,00 kr.
pr. weekend 4.979,00 kr.

Lokaler på 2. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet

samarbejde i forbindelse med Faxe Kommune kan leje scenevognen. 

Hvis ikke oprydning er optimal koster ekstraoprydning pr. time

Mødelokale i stueetage - Brug af køkkenet indgår i lejebeløbet

Lokaler på 1. sal - brug af tekøkkenet indgår i lejebeløbet
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Gymnastiksale, aula, faglokaler og mødelokaler til 
over 50 personer
pr. time 221,00 kr.
pr. dag 1.106,00 kr.
pr. weekend 1.660,00 kr.

Mødelokale op til 50 personer
pr. time 166,00 kr.
pr. dag 830,00 kr.
pr. weekend 1.383,00 kr.

Klasselokaler og caféer 
pr. time 111,00 kr.
pr. dag 830,00 kr.
pr. weekend 1.106,00 kr.

Overnatningsgebyr ved overnatning i idrætshaller, 
gymnastiksale og på skoler
Op til 50 personer - pr. person 45,00 kr.
50 - 300 personer - pr. person 28,00 kr.
Over 300 personer

Haslev Svømmehal

Entre:
Børn under 4 år gratis

Børn under 16 år Enkelt billet 20,00 kr.

10 turskort 150,00 kr.

Voksne Enkelt billet 35,00 kr.

10 turskort 300,00 kr.

Morgenbadning Årskort 1.200,00 kr.
Superbruger Årskort 2.750,00 kr.

Bad og sauna 0,00 kr.

Timeleje
Pr. time 800,00 kr.
Pr. time med livredder 1.100,00 kr.


