
Menningarhúsið Tjarnarborg. 

GJALDSKRÁ 2018 

Styttri viðburðir s.s. fundir, námskeið, leiksýningar og  tónleikar.  

Viðmiðunartími: 1-2 klst.  

Lítill salur:  kr. 15.000 

Stór salur:  kr.   20.000  

Báðir salir:  kr  25.000 
 

Viðmiðunartími:  3-4 klst.  

Lítill salur:  kr. 30.000 

Stór salur:  kr.   40.000  

Báðir salir:  kr  50.000 
 

Innifalið í leigu er aðgangur að fundarbúnaði og kaffi. Aðgangur að eldhúsi er ekki innifalinn. 

Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, sópar og fer út með rusl. Leigusali þvær gólf og salerni. 

 

Lengri viðburðir s.s. ráðstefnur og námskeið.  

Viðmiðunartími: meira en 4 klst.  

Lítill salur:  kr.    50.000 

Báðir salir:  kr   80.000 
Innifalið í leigu er aðgangur að fundarbúnaði og kaffi. Aðgangur að eldhúsi er ekki innifalinn. 

Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, sópar og fer út með rusl. Leigusali þvær gólf og salerni. 

 
Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sal/sölum að notkun lokinni:  

Lítill salur:  kr.    5.000 

Stór salur:  kr.   7.000 

Báðir salir:  kr  10.000 

 

Leiga á eldhúsi 1 dagur kr.  15.000 

 

Veislur – salur með aðgangi að eldhúsi og leirtaui. 

Lítill salur hálfur dagur  kr.  45.000 

Lítill salur heill dagur  kr. 65.000 

Báðir salir hálfur dagur.  kr. 65.000 

Báðir salir heill dagur   kr. 95.000 
 

Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, gengur frá eldhúsi eins og komið var að því, sópar og fer út með rusl. Leigusali 

þvær gólf og salerni. 

Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sal og/eða eldhúsi að notkun lokinni: kr 15.000 

 

Erfidrykkja  kr. 75.000.  

Innifalið er uppstilling í sal, dúkuð borð, kerti og sérvéttur og uppsett borð undir veitingar. Þrif og 

frágangur á sal að lokinni erfidrykkju.  

 

Ættarmót og stærri veislur, allt að 2 sólarhringar m.eldhúsi og borðbúnaði.  

(t.d. 19.00 föstudag – 19.00 sunnudag) 

Kr. 148.000  

 



Leigutaki gengur frá, þurrkar af borðum, gengur frá eldhúsi eins og komið var að því, sópar og fer út með rusl. Leigusali 

þvær gólf og salerni. 

Þrifgjald ef leigutaki gengur ekki frá sölum og eldhúsi að notkun lokinni: kr 30.000 

Af tónlistarviðburðum greiðist STEF-gjald samkv. gjaldskrá STEF. 

 

Annað: 

Dúkaleiga  kr.  600 stk.  

Flygill:  kr. 5.500  

 

 

- Gerður skal skriflegur samningur vegna útleigu á húsinu þar sem tilgreint er leiguverð, hvað er 

innifalið í leigunni og skyldur hvors aðila fyrir sig. T.d. hver sinnir uppröðun í sal, dyravarsla 

ofl. 

- Þegar um viðburði á vegum stofnana bæjarfélagsins er að ræða sjá aðilar á þeirra vegum um 

uppröðun í sal. Stofnanir bæjarins fá 50% afslátt af leiguverði. 

- Þegar salir eru leigðir út fyrir fundi eða ráðstefnur sjá starfsmenn hússins um uppröðun í 

samráði við leigutaka. 

- Leigutaki skal þurrka af borðum, raða upp stólum, sópa og/eða ryksuga gólf. Ekki þarf að 

skúra gólf eða þrífa salerni. Eldhúsi skal skilað eins og tekið er við því. (má taka þetta út hér – 

eða taka þetta út úr gjaldskránni sjálfri) 

- Leigutakar skulu fjarlægja sorp, hreinsa rusl sem til fellur utandyra og koma öllu rusli í gám 

- Matarstell sérmerkt Tjarnarborg er ekki til almennrar notkunar nema í samráði við 

umsjónarmann.  

- Þar sem eldhús fylgir með í útleigu skal forstöðumaður halda vel utan um fjölda áhalda og 

búnaðar sem fylgir með leigunni. Leigutaki skal greiða fyrir þann búnað sem hverfur úr 

eldhúsi eftir að viðburði lýkur.  

- Vegna fastra reglulega viðburða t.d. spilakvöld, bridge, zumba er heimillt að gera fastan 

samning með 50% afslætti.  

 

 


