RANGÁRÞING EYSTRA

Gjaldskrá félagsheimila Rangárþings eystra frá 1. janúar 2012
Skýring

Gisting:
Skólar og björgunarsveitir
Svefnpokapláss
Svefnpokapláss
Ættarmót

með aðstöðu í eldhúsi
með dýnu og aðstöðu í eldhúsi
hópar lengri tíma, með aðstöðu
13 ára á árinu og eldri, með aðstöðu

Gjald: 7% vsk
1.200
2.200
1.900
1.200

pr.mann 1 nótt
pr.mann 1 nótt
pr.mann 1 nótt
pr.mann 1 nótt

Lágmarksfj. 20
Lágmarksfj. 20
Lágm.gj.70 þ.helgi

Ath.! Skila skal eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Borð og stóla á sinn stað og gólf sópuð og allt rusl sett
í poka og geymt utandyra. Taka rusl úti, sett í poka.

Húsaleiga:
Dansleikur
Dansleikur
Leiksýning, Tónleikar
Matar- og kaffisala

Skýring
án dyravarða og gæslu
án dyravarða og gæslu innanfélags
án dyravarða og gæslu
með eldhúsaðstöðu

Gjald 25,5% vsk
30%
20%
15%
20%

STEFgjöld skv. gjaldskrá STEF
af innkomu ásamt STEFgjöld
af innkomu ásamt STEFgjöld
af innkoma + STEFgjöld
af veltu (ef salur ekki leigður)

Ath.! Skila skal eldhúsi eins og tekið var við því, hreint og allt á sínum stað. Borð og stóla á sinn stað og gólf sópuð og allt rusl sett
í poka og geymt utandyra. Taka rusl úti, sett í poka.

Húsaleiga:

Skýring

Lítill salur, Pálsstofa, aðrir salir, Litli salur Hvoli 5-15 pers. *
Lítill salur, Pálsstofa, aðrir salir, Litli salur Hvoli 15-50 pers.*
Stór salur *
Hvolsskóli salur *

Skjávarpa- og dúkaleiga:
Skjávarpi
Dúkar

Rafmagn á húsbíla
Rafmagn á bíla

Gjald 25,5% vsk
Matarveislur
11.300
22.500
45.100
45.100

Gjald án vsk
Fundir / Ráðstefnur
8.700
18.700
35.800
35.800

Gjald 25,5% vsk

Gjald 25,5% vsk

Leiga ½ dag
2.700
Stórir stk.
600

Leiga 1 dag
5.400
Litlir stk.
400

Gjald án vsk
2ja daga
13.500
27.200
54.500
54.500

Gjald 25,5% vsk
Á sólarhring
600

* Ræsting er innifalin.
Gjaldskrá þessi tekur gildi frá og með 1. janúar 2012 og gjöld uppfærast til samræmis við breytingu á vísitölu neysluverðs án
húsnæðis miðað við 1. desember ár hvert.
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