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Verðskrá og skilmálar fyrir salarleigu 2018 í Víkurhvarfi 1  3. 

hæð 

 

1. RM Hekla og IOGT greiða kr. 10.000 x 4 á mánuði = 480.000 kr. hvort um sig á ári fyrir 

ótakmörkuð afnot af húsnæðinu á þriðjudögum (IOGT) og miðvikudögum (RM Hekla). 

Forsalurinn  og Musterissalurinn er eingöngu ætlaður til afnota vegna stúkufunda eða 

Musterisfunda. 

2. IOGT og RM Hekla greiða 10.000 kr. fyrir afnot af salarkynnum á öðrum dögum. Séu fundir 

eða samkomur lengur en 3 klst. greiðist 15.000 kr. fyrir afnotin. Forsalurinn er ekki til afnota í 

þessum tilgangi. 

3. Almenn útleiga á stóra fundarherberginu er 20.000 kr. en 30.000 kr. sé leigutíminn lengri en 3 

klst. Ef útleiga er samhliða kaffisal og stóra fundarh. bætast 15.000 við útleigu þeirra rýma 

4. Almenn útleiga á litla fundarherberginu á svölum er kr. 15.000 en 20.000 sé leigutíminn lengri 

en 3 klst. Ef útleiga er samhliða kaffisal og litla fundarh. bætast kr. 15.000 við útleigu þeirra 

rýma. 

5. Almenn útleiga á kaffisalnum ásamt kaffiaðstöðu skal vera 60.000 kr. Ef um er að ræða 

samkvæmi vegna fermingar, afmælis, brúðkaups eða erfidrykkju. Leigutaki greiðir 1.000 kr. 

fyrir þvott á hverjum dúk. Leigutaki gerir upp við aðstoðarfólk. 

6. Félagar í RM Heklu og IOGT fá 35% afslátt af leigu skv. lið 3, 4 og 5 að ofan. 

7. Almennur leigutaki sem og félagsmenn RM Heklu og IOGT skulu hafa greitt 

staðfestingargjald við bókun en að fullu leigufjárhæð áður en afnot af húsnæði hefjast. 

8. Ætíð skal leigutaki, hvort heldur sem er RM Hekla, IOGT, þeirra félagsmenn eða almennir 

leigutakar, ganga frá húsnæðinu eins og þeir komu að því. Reglur um umgengni og þrif er að 

finna í eldhúsi og öðrum áberandi stöðum. Að öðrum kosti bætist við leigufjárhæð 

viðbótarkostnaður vegna frágangs og þrifa. 
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