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Leie av lokaler
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Kontakt oss hvis du har spørsmål, så tar vi gjerne et møte
med deg, slik at vi kan tilpasse ditt arrangement.

Chr. Jensens vei 8, 1390 Vollen
N 59° E 010°
Tlf: 4060 6635
oslofjordmuseet@mia.no
www.oslofjordmuseet.no
www.mia.no
Museets åpningstid:
Tirsdag - søndag kl. 11-16.
Følg oss på

Museene i Akershus
oslofjordmuseet.no

v

Generell informasjon om utleie ved Oslofjordmuseet
Oslofjordmuseet formidler Oslofjordens mangfoldige kystkultur og
rike historie knyttet til fritidsbruk
gjennom moderne utstillinger og ulike
aktiviteter.
Museet har blant annet en stor
samling fritidsbåter. Badelivshistorie,
vannrensning og marin forsøpling er
andre temaer i utstillingene våre.
Museet ligger nydelig til i handelsstedet Vollen, Asker, med lang og rik
båtbyggertradisjon. Kyststien går rett
forbi, og det er v like ved.
Våre utleielokaler omfatter
auditorium (med flatt gulv), hvor man
kan ha møter, selskaper eller
konserter. Utenom åpningstid leier vi
også ut kafeen, hvor man har nydelig
utsikt ut over Vollenbukta.
I auditoriet kan det dekkes bord til ca.
80 personer, og i kafeen er det plass
til ca. 40. Man kan dekke bord i
kombinert bruk av auditoriet og
kafeen.

På kjøkkenet er det i utgangspunktet
ikke oppbevaringsplass for kjølevarer.
Dekketøy er tilgjengelig, kostnad
tilkommer. Se prisliste bakerst.
Kjøkkenet har heller ikke kapasitet til
matlaging for store selskap.
Oslofjordmuseet har ikke
skjenkebevilling. Sjekk regler for
lukkede selskap.
Hvis ønskelig tilbyr vi
omvisning i museet.
Det er mulig å arrangere båtturer
mellom Oslo og Vollen. Et alternativ er
MS Rigmor som har plass til 100
passasjerer og MS Rigfar som har plass
til 75 (http://www.rigmor.no).
Andre alternativ er dampskipet
Børøysund som har plass til 80
personer (http://home.online.no/~bjeren/brsund.htm ), eller Norway Yacht
Charter som har forskjellige båter
(http://www.nyc.no/).
Parkering: Handicap-parkering foran
museet. Ellers henvises det til
P-plassene ved hurtigbåtkaien.

Priser
Leie av lokalene: (Prisene er inkl. moms)
Mandag – søndag (dagtid: 11-16), private møter, kr 1.000,- (firma kr 3.125,-)
Mandag - søndag (dagtid: 11-16), private selskap, kr 1.900,Mandag – søndag (kveldstid), kr 3.125,- (firma kr 6.250,-)
Kafeen (kveldstid), kr 1.500,Omvisning: Etter avtale.
Vask (lokaler og toalett): 1650,I leieprisen inngår bord, stoler, PC, prosjektor, mikrofoner, flipboard, WIFI
og piano.
Pris for vask av dekketøy se neste punkt.
Ved selskaper med bevertning tilkommer tilleggsavgifter som dekker:
- Vask til 1650,- inkl.moms.
- Opprydding og vask av dekketøy. Dette koster kr. 437,50,- for den første timen,
og kr. 312,50,- per time for påfølgende timer.
Minstepris 1250 kr. Prisene er inkl. moms.
Leietaker må selv sørge for duker, servietter, blomster, mat, drikke, filterkaffe, te.
Leietaker er ansvarlig for rydding av lokalene etter arrangement. Manglende
opprydding vil medføre tilleggsregning.
Avbestilling: Vennligst gi beskjed så snart som mulig ved avbestilling. Skjer avbestilling to uker eller mindre før avtalt leie av lokale belastes halve leiesummen.
Noen uker før avtalt leie av lokale fyller leietaker og Oslofjordmuseet ut en avtale
om leie av lokaler, med avtalt pris og opplegg for arrangementet.

Praktisk om leie av lokaler i Oslofjordmuseet
Omvisning
Omvisning kan bestilles for grupper som kun ønsker å besøke utstillingen, eller i
samband med selskap og arrangementer. En vanlig omvisning tar ca. en time.
I tillegg kan vi tilby temaforedrag, som for eksempel:
- Båtbyggerne i Vollen
- Polarskuta Maud (som ble bygget her)
- Badelivet
- Kortfilm om ferielivet på Langåra fra 1953 (den mest populære ferieøya
i Oslofjorden)
- Ren fjord: Veas og vannkvaliteten i Oslofjorden
- Oslofjorden – Vår badeplass? (kort film fra 1953 om forurensingen i
fjorden – passer godt sammen med Veas-utstillingen)
Vi kan holde oss til ett spesifikt tema, eller kjøre en
generell omvisning alt etter behov.

Leie på dagtid (11.00-16.00):
- Det er kun auditoriet som det er mulig å leie mellom 11.00-16.00.
- Vi lukker dørene så lokalet blir skjermet for resten av publikum.
- Lyset kan dimmes.
- Mulig å bruke fastmontert pc, prosjektor med lyd og mikrofon.
- Plass til ca. 80 personer til dekket selskap.
- Plass til ca.150 i kinooppsett.
- Strekker leien seg utover åpningstiden gjelder kveldspriser.
Leie på kveldstid (16.30-24.00):
- Mulig å leie auditoriet og kafeen.
- Kafeen har plass til ca. 40 personer.
- Pynte/dekke kafeen kan skje fra ca. klokken 16.00. Gjester bør
ikke komme før klokken 17:00.
- Verandaen kan benyttes, men man må ta hensyn til naboer med
tanke på støy.
- Lokalene er lite egnet til høy musikk og dørene må holdes stengt pga. støy.
- Plassen gir lite rom til dans.
- Gjestene må være ute senest kl.24.00 av hensyn til alarm.
- Lokalene må være ryddet og rengjort før kl. 10.00 neste dag.
- Nøkkel kan hentes før arrangementet i åpningstiden, og leveres helst
dagen etter i åpningstiden.

Auditoriet

Kafeen

Auditoriet kan leies både i og
utenom museets åpningstid.
Her er det plass til ca. 80 personer
til dekket bord, og 150 personer
i kinooppsett.

Kafeen kan kun leies
utenom museets
åpningstid. Her er det plass
til ca. 40 personer til dekket
bord, og lokalet egner seg
til både selskaper og møter.
I kafeen har man også nydelig utsikt over Vollenbukta.

Lokalet egner seg til selskaper,
møter, seminarer og foredrag.
Dekking av bord og pynting av
lokale kan etter avtale skje
allerede kvelden før.

