Porsanger kommune
Porsáŋggu gielda
Porsangin komuuni

Retningslinjer for bruk av gammen
Gammen er kommunal eiendom, bygd med kommunale midler samt med tilskudd fra Samisk
Utviklingsfond, og er tenkt brukt av alle som ser en mulighet. Restaurert sommeren 2007. Det er
innlagt strøm, men ikke vann.
I gammen er det árran – åpne ildsteder med anretningsbord i mellom. Det er sitteplass til 20 –25 stk.
Inntil videre brukes toalettene inne på Samisk språk –og kultursenteret (SPKS).

Skoler, barnehager, kommunale etater:
Mandag til fredag vil tidsrommet kl 8.30 –14.00 primært forbeholdes skoler og barnehager. Dersom
gammen ellers ikke er i bruk, kan den leies ut til andre. Gratis for skoler, barnehager og kommunale
etater.

Utleier: Samisk språk- og kultursenter (SPKS) og potensielle leietagere må ta kontakt med dette
direkte eller pr. Tlf: 78 46 20 79, 78 46 20 02 eller mob; 92 20 56 04.

Ved : Det bør fyres med tørr bjørkeved. SPKS kan anskaffe dette, men behovet vil måtte meldes
i god tid i forveien. Andre kan også ordne dette selv.
Nøkkel : Hentes og leveres Samisk språk –og kultursenteret.
Rydding : Alle rydder og vasker etter seg. Avfallsortering etter Finnmark Miljøtjenestes reglement.
La asken ligge.

Eventuell matservering: Kontakt Mega, Torgkaféen. PIAS- offisielt godkjente kjøkken kan
leies. Kontakt PIAS direkte. NB!Gammen vil ikke være godkjent for tilberedning av mat.
Leiepris : Kr 150; pr / t eller kr 1 000; pr. dag / kveld ( Ved ikke inkludert )
Kr 200; / t inkl. ved eller 1 200; pr dag / kveld inkl ved.
For private leietakere : I tillegg til øvrig reglement for gammen, gjelder følgende for private
leietakere. På kvelstid skal arrangement i gammen avsluttes kl.02.00, etter rydding skal døra være låst
kl.03.00. Leietakere er erstatningsansvarlig for skadeverk, manglende renhold og / eller annen kostnad
som påføres utleier. Brudd på dette medfører at leietaker ikke kan regne med å få leie gammen for
inntil 1- ett år.

NB! Leietager vil være ansvarlig for all aktivitet knyttet opp mot leieforholdet.
NB! Branninstruksen for gammen må følges.

FORSIKTIG VED BRUK AV ÅPEN ILD.

