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Utleie til møter, konferanser og selskap

Kalkmølla KULTURSTASJON leies ut til møter, konferanser og til selskap.   

Bygget ligger i Franzefossveien 18 nær Hamang og Sandvika og er på to etasjer.  
Første etasje består av garderobe med to toaletter, kjøkken, lite ekstrarom og stort oppholdsrom 
med plass til ca. 40 personer (ved oppdekking).
 
Konferanserommet ligger i andre etasje med plass til ca. 30 - 40 personer. Gratis gjesteparkering 
til ca. 25 biler.

Lokalene har en lun og hyggelig atmosfære og egner seg godt til selskap. Det er flere mulige 
alternative bordoppstillinger som passer i rommet. Lokalet har 12 hvite sammenleggbare bord 
(183x76) og 100 svarte skinnstoler. Egne bord og stoler i konferanserom.

Lokalet er utstyrt med service, bestikk og glass (hvitvin, rødvin, vann, likør og cognac) til ca. 40 
personer. Det er en god del små hvite kalklysestaker for t-lys der. Duker, servietter, osv. må den 
enkelte sørge for selv.

Musikkanlegg finnes ikke i lokalet men det er åpent nettverk for streaming av musikk. Vær opp-
merksom på at det ikke er tillatt å bruke flygelet som står i lokalet (dette er kun for konsertbruk).

Kjøkkenet har komfyr, oppvaskmaskin, stort kjøleskap og kaffetrakter. Separat fryseboks står i 
garderoben. Egne opptørkshåndklær må tas med. Se også Utstyrslisten som ligger på nettsiden.

Konferanserommet har to lerreter, flippover, projektor og åpent trådløst nettverk.

Det kan dekkes til ca. 40 personer i lokalet nede.

Konferanserommet tar 30-40 personer. Amfiet har 30 seter.

Les mer om stedet på www.kulturstasjonen.no

For oversikt over ledige datoer og reservasjon, se https://kulturstasjonen.no/booking/.
Prisen for leie i 2019 er kr. 5.700. Prisen for leie i 2020 er kr. 6.200 og for 2021 kr. 6.500. Prisen 
er inkludert rengjøring av gulv og toaletter.

Vær oppmerksom på at det ved privat leie er satt en aldersgrense på 40 år for 
leietaker, som også må være til stede ved arrangementet (unntak for barnedåp, 
konfirmasjon, bryllup ol.). Foreldre/foresatte kan ikke leie på vegne av barn.

Teleskopskinner for rullestol er plassert i gangen. Ingen ankomst for rullestolbruker til 2. etasje. 
Se baksiden for praktiske detaljer.

 https://kulturstasjonen.no/booking/


Rullestoler

Rullestolskinner: 
Teleskopskinner opptil 2 meter. Plassert i gangen.

Trapp ute: 
4 trinn (ca. 30 grader bratt).

Inngang: 
Høy terskel på utgangsdør og 2 trinn inn i gang. 
Utgangsdøren er dobbel og kan åpnes helt.  
Skinnene dekker fint både terskel og innvendige 
trinn.

Garderobedør i gang: 
66 cm bred.

Garderobedør i sal: 
71,5 cm bred.

Toalettdør: 
Største dør er 60 cm bred.

Terskler: 
Fra gang til sal ca. 30 mm, ingen terskler til  
garderobe og toalett. 
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Veibeskrivelse

NB - OMKJØRINGER! Pga. utbyggingen av E-16 
er det stadig endringer i kjøremønsteret. Vær  
oppmerksom og følg skilting til EMMA HJORT  
eller FRANZEFOSS.


