
 

 

Retningslinjer for bruk av Sparebanksalen Black Box Halden kommune 

Sparebanksalen Black Box leies ut med full utstyrspakke når det gjelder lyd og lys. 

Generelt: 

• Sparebanksalen Black Box er prioritert det frivillige kunst- og kulturlivet, og ved ønske 
om leie av Sparebanksalen Black Box, er det disse som prioriteres. 

• Andre tiltak / brukere kan leie Black Box så sant den er ledig. Det kan her gjøres 
avtale om bruk av salen tidligst 1 måned på forhånd. 

• Det er ikke mulig å lagre ting / utstyr i Sparebanksalen Black Box. Unntak er 
teatergrupper eller andre som leier lokalet over tid (1 – 2 uker). 

• Lokalet er godkjent for 250 ståplasser eller 150 sitteplasser uten bord. 

• Kontaktperson: Ole Martin Nilsson, telefon 95 88 11 42. 

Leietakers ansvar: 

• Leietaker skal være representert med en arrangementsansvarlig over 18 år som har 
all kontakt med Halden kommune. 

• Nøkkelkort hentes i Tollboden etter avtale. 

• Utstyr tilhørende Sparebanksalen Black Box skal ikke tas ut av lokalene 

• Leietaker har ansvar for brannsikkerheten så lenge de bruker lokalet,og må utnevne 
en brannansvarlig. Rømningsveiene skal ikke blokkeres. 

• Leietaker er pliktig til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernsreglene i 
forbindelse med Covid 19. 

• Ved åpne arrangementer i Sparebanksalen Black Box skal arrangementsansvarlig fylle 
ut skjemaet Søknad om arrangement som ligger på kommunens hjemmeside. 

Opprydding: 

• Lokalene skal ryddes umiddelbart etter leieperioden, slik at det er klart til vask 
kl.08.00 påfølgende dag. 

• Alt teknisk utstyr settes tilbake på lageret etter bruk, dører lukkes og lyset slukkes. 

• Søppel skal bæres ut i bakgården. Hvis det er mer søppel enn det får plass til i en 
søppeldunk, skal søppelet kjøres vekk av leietaker. 

• Tilgrising av rom / områder som er ut over det man kan forvente ved normal bruk, 
skal vaskes av leietaker. 



• Leietaker skal gå igjennom lokalet når arrangementet er ferdig og se til at vinduer og 
dører er lukket og låst, samt at det ikke oppholder seg noen i lokalet. Det er under 
ingen omstendigheter lov å overnatte i lokalet. 

• Etter endt leieperiode går husets representant gjennom utstyret sammen med 
leietaker. 

Annet: 

• Det er ikke lov å henge opp ting i taket uten at det er sikret med sikkerhetswire 

• Høyttalere i tak skal ikke flyttes uten at husets kontaktperson er med på dette 

• Arrangement med servering må søke om egen skjenkebevilling. 

• Sparebanksalen Black Box leies ikke ut til private selskaper. 

 

 


