Vammen
Yderligere oplysninger om forsamlingshuset finder du på:
www.vammenby.dk

Vammen Kultur- og Forsamlingshus
holder liv i lokalsamfundet!

Kultur- og Forsamlingshus

Vammen Kultur- og Forsamlingshus er en selvejende forening,
beliggende på adressen Nørregade 23, Vammen, 8830 Tjele.
Foreningens formål er; at drive Vammen Kultur- og Forsamlingshus
gennem møder, afholdelse af foredrag og lignende, ligge lokaler til
selskabelige sammenkomster, samt at virke oplysende og
underholdende for dens medlemmer. Foreningen arrangerer bl.a.
foredrag og musikarrangementer.
Vi er glade for at flere og flere lejer vores lokaler og håber at i fortsat
vil gøre brug af det.
Forsamlingshuset har været igennem en gennemgribende
renovering og er nu handicapvenlig.
Ved siden af forsamlingshuset ligger en legepark med redskaber, der
udfordrer både børn og unge, der frit kan benyttes. I umiddelbar
nærhed ligger byens Grønne Kile, der inviterer til en gåtur i området.

Udlejning:
Pris for leje af forsamlingshuset

medlem

ikke medlem

Hele huset
Lille sal
Byens foreninger på hverdage
Manglende oprydning/rengøring

1700 kr.
800 kr.
600 kr.

2550 kr.
1200 kr.
min. 500 kr.

El og gas: Betales efter forbrug.
Affald: Sorteres efter sedlerne over skraldespandene.
Ved leje medbring selv:

I hele forsamlingshuset kan der dækkes op til 130 personer.
I den lille sal kan der dækkes op til 28 personer.

Viskestykker, karklude og gulvklude
Opvaskemiddel
Affaldssække
Stanniol, køkkenrulle og evt. plastikposer
Emballage til evt. madrester
Køkken knive og tændstikker

Medlemskab pr. år

Lejers rengøring efter brug:

Via dit medlemskab støtter du dit lokale samfund,er med at at bevare
et sted at kunne mødes og være fælles om arrangementer og er
med til at sætte liv i byen.Til gengæld er du sikret særlig
medlemspris til arrangementer og ved leje af forsamlingshuset.

Alle gulve skal fejes og gulvet i køkkenet skal vaskes.
Skraldeposer i køkken og på toiletterne skal tømmes.
Vask op og sætte ting på plads. Rengøre køleskabe, kaffemaskine,
opvaskemaskine, ovn, plader og komfur.

Personligt:
Husstand:
Byens foreninger:

Kontakt:

150 kr.
300 kr.
300 kr.

Beløbet betales via MobilePay 20619 eller overføres til
konto i Andelskassen Reg. nr. 5979 Konto nr. 5000153

Oplysninger og spørgsmål vedrørende udlejning, foregår gennem:
Nicolaj Laursen tlf.: 30 10 63 26
Forsamlingshuset lejer ikke borde, stole eller service ud.

