
Søknaden sendes: Hemnes kommune, Tekniske tjenester, 8646 Korgen 

Søknad om leie av lokaler i kommunale bygg 

Leietakers navn_________________________________________________    

Fødselsnr_______________  Tlf ________________  epost____________________ 

Adresse _____________________________________________________________ 

Ansvarlig for timen / ledsager ___________________________________________ 

Pårørende / annen kontaktperson _________________________________________ 

Ev. egen fakturaadresse ________________________________________________ 

Hvor ønskes det leid 
Korgen skole gymsal ___ Bleikvassli gymsal ___ 
Hemnes idrettshall ____ Bleikvassli samfunns sal ______ 
Korgen svømmebasseng _____ Hemnes svømmebasseng ____ 
Hemnes Aulaen ____Hemnes Aulaen inkl. kjøkken ___Hemnes Miljørom ___
Hemnes Miljørom inkl. kjøkken_____      
Annet bygg _____________________________________________________ 

Hvilken aktivitet / idrett: 
Fotball ____ Håndball ___ Innebandy ___ Volleyball ___ Trening ___ Kickboksing ___  
Friidrett ___ Turn ___Terapibasseng ____ Svømmebasseng ___  Annet _______________ 

Aldersgruppe 
Barn/ungdom ____ Voksne ____ Spesielle behov____ 
Idrettslag/foreninger søker om samlet antall timer. Fordeling vil skje i etterkant. 

Tidsrom 
Ukedag (er)____________________ Klokkeslett __________________ 

Startdato _________  Sluttdato _________ 

Vedr. leie av time i svømme / terapibasseng: 
Har leietaker/ledsager godkjent og oppdatert sikkerhetskurs / førstehjelp? 

JA  NEI Dato / år__________________________ 

Pris pr time vil pr d.d. variere på de ulike bygg. Søker vil få tilbakemelding om pris og antall 
innvilgede timer, når søknadene er ferdig behandlet. 
Vedr. utleie av gymsaler og svømmebasseng som har tilknytning til en skole, åpner og stenger 
disse anleggene jfr. skoleruta. 



Leie av lokaler i kommunale bygg 

Info 

All leie til organisert kultur og idrettsaktivitet for barn og ungdom opp til 20 år i 
regi av lag, kulturgrupperinger og foreninger er gratis. Dette gjelder også 
avvikling av terminfestede kamper og turneringer. 

Bruk av lokaler til politisk møtevirksomhet er gratis 

Ved utleie til personer, lag og foreninger som ikke er tilhørende i Hemnes 
Kommune, dobles utleiesatsene, det betales for alle aldersgrupper. 

Det kan nektes utleie hvis dette ikke er forenlig med kommunens egen bruk av 
lokalet, eller hvis utleien vurderes risikofull for bygningen, inventar og utstyr. 
Uenighet mellom utleier og leietaker kan ankes inn for OKU. 

Evt. utleie av ungdomsklubbens lokaler administreres av klubbene selv etter 
retningslinjer godkjent a OKU. 

Søknader om leie av lokaler til konfirmasjon må være levert før  september året 
før ønske om leie. Det blir avholdt trekning 1. september i forholdt til hvem 
som får leie.  
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