Stavanger krets av

Norges Samemisjon
Boks 3 – 4395 Hommersåk

UTLEIEREGLEMENT FOR NORDLYS MISJONSSENTER
Til våre gjester!
Vi takker for forespørsel om leie av Nordlys Misjonssenter.
Nordlys Misjonssenter er bygd for å fremme det kristne arbeidet i Rogaland. Nordlys Misjonssenter
kan derfor ikke benyttes til møter og arrangement som er i strid med Bibelens lære eller kristne
normer og regler.
Nordlys Misjonssenter ligger i naturskjønne omgivelser. Stedet har et fint uteareal med lekeplass,
fotballbane og grillsted. Det ligger i umiddelbar nærhet til vann, og vi har kanoer og robåt ved vannet
til leie. Vi har seks kanoer og det koster kr. 100 pr. kano pr. døgn, og kr. 100,- for båten pr. døgn.
Kanoene kan fraktes på vogn fra Nordlys og til vannet som ligger ved Nordlys. Vognen skal kun
brukes til å frakte kanoene fra Nordlys og ned til vannet ved Nordlys. Nordlys Misjonssenter ligger
også nær et friareal / naturområde for Sandnes kommune Med flotte naturstier.
Nordlys Misjonssenter består av hovedbygg med allrom / stue, spisesal og et kjøkken i forbindelse
med spisesal. Hovedbygget har videre et sanitæranlegg; bestående av to rom: ett for kvinner og ett
for menn. Begge rom er utstyrt med 4 servanter, 2 vannklosett og 1 dusj. I tilegg er det en
internathytte, med 5 stk. 2 – mannsrom og 3 stk. 3 – manns rom og hems med 4 senger. Til sammen
23 sengeplasser Det er også tørrklosett i denne hytta. Nytt internat inneholder i 1. etg. 4 soverom
med dusj / toalett, her er 10 sengeplasser. I 2. etg. er det 6 soverom med dusj / toalett her er 18
sengeplasser. Til sammen 28 sengeplasser. Totalt 51 sengeplasser. 4 av rommene har familie køyer
her kan vurderes av leietaker om 1 person til kan legges inn, samme vurdering må tas i andre etasje
der det står en sovesofa som kan brukes som dobbelseng. I 3. etg. har vi møtesal med vedovn,
høytaleranlegg og videokanon. Det er og et lite toalett og kjøkken. Kjøkkenet har stimer (oppvask),
kjøleskap, komfyr. I tilegg er det et utvendig HC toalett.
All bruk av rusmidler er forbudt. Røyking innendørs er forbudt og det er ikke tillatt med husdyr.
Oppstår det skade på eiendom, bygning eller inventar er leietager pliktig til å melde fra til den
ansvarlige for Nordlys Misjonssenter. Leietager står økonomisk ansvarlig for all slik skade. Leietager
har ansvar for at gjeldende brann instruks blir fulgt. Ansvarlig brannleder for leietager skal
gjennomgå sjekklista for brannforebyggende tiltak og levere den til utleier.
Nordlys Misjonssenter har gode naboer som vi ønsker å ha ett godt naboforhold til også i framtiden.
Derfor henstilles våre gjester til å vise hensyn og ikke lage unødvendig støy. På grunn av naboloven,
forventer vi at våre gjester respekterer at det skal være ro ute kl. 23.00. Og en kan godt prøve å
holde det rolig ute til kl. 08.00.
Så vil vi ønske dere hjertelig velkommen til Nordlys Misjonssenter.
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