
 
  

 
 
 
 
 
 
 

FROSTA SANITETSHUS 
 

SAL OG BASSENG 
 
PRISER VED UTLEIE  

Leie av basseng kr. 400,- (uansett 1 time eller 1,5 time) 

Leie av basseng pr. 2 timer kr. 500,-  

Leie av sal m/kjøkken (opptil 6 timer) kr. 800,-  

Leie av sal u/kjøkken (opptil 6 timer) kr. 400,-  

Leie til selskap kr. 1500,-  



Regler for bruk av bassenget  

• Enkeltpersoner kan bruke bassenget etter avtale  

• Tidspunkt for bruk av bassenget avtales. Det skal være en ansvarlig 
bruker av bassenget for hver gang, og man får kode for å komme inn i 
bassenget  

• All bading skjer på eget ansvar. Ingen skal være alene i bassenget, det 
skal alltid være 2 voksne tilstede  

• Det skal være minst 2 voksne pr. 10 unger ved organiserte grupper, f.eks. 
allidrett, derav minst èn med livredningskompetanse.  

• Den som er ansvarlig for gruppa skal gjøre seg kjent med alarmplan for 
bassenget. Denne henger i bassenget og skal følges hvis det skjer noe  

• Voksne brukere betaler en avgift på 400,-/1 el. 1,5 t. (500 kr. pr. 2 timer) 
for bruk av bassenget  dersom det betales på Vipps nr 55 80 20 . 
Fakturagebyr på kr 100 tilkommer. Avtale om faktura kan inngås på 
forespørsel. 

• Vær ute av garderoben når neste leietaker kommer 

• Feil og mangler ved bassenget meldes Servicekontoret, Frosta kommune, 
tlf. 74 80 88 00 eller sanitetsforeningen, tlf. 412 90 741, umiddelbart.  

 
Hjelp oss å holde basseng og garderober rene og ryddige.  

Husk å ha over trekket til bassenget  

Slå av lyset når du forlater rommet  

 
Regler for bruk av salen  

• Forlat sal slik du selv ønsker å finne den 😊  

• Tørk av bord, sette sammen stoler, ta ut søpla og sjekk at elektrisk utstyr 
er avslått  

 
Utlån av nøkkel  
 
Nøkkel er nødvendig når man leier sal.  
 
Denne kan hentes i Servicekontoret på kommunehuset mellom kl. 08.00 – 
14.00. Leveres tilbake samme sted etter bruk  
 

Dører skal låses etter bruk 


