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Haukås Musikkhus
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Brannsikkerhet
Gjør deg kjent med rømningsveier og slokkeutstyr før arrangementet begynner.

Ved brann:
Redde
Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet. Lukk dører og vinduer.

Varsle
Meld fra til brannvesenet.
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Slukke
Forsøk å slukke brannen uten å sette deg selv eller andre i fare.
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Historikk
Haukås Musikkhus er eid og drevet på dugnad av Haukås Musikklag som ble stiftet i 1919. Korpset
kjøpte tomten av en lokal bonde i 1921. Huset ble reist på dugnad og i 1923 sto det ferdig. Huset var
bygd som øvingslokale til musikklaget, men ettersom det var mangel på lokaler i distriktet ble det
allerede fra det første året ble det leid ut til ungdomslag, kvinneforening og misjonslag.
Mot slutten av 1920-årene slet korpset med å drifte huset økonomisk og indremisjonen ønsket også
å kjøpe huset og gjøre det om til bedehus. Korpset startet med å arrangere dans og dette ga bra
inntekter. I 1938 frem til 1940 ble huset brukt som skolestue i påvente av at ny skole på Haukås
skulle bli ferdig. Den nye skolen sto ferdig i april 1940, samtidig som den tyske okkupasjonen.
Tyskerne rekvirerte både den nye skolen og Musikkhuset. Mens skolens gymsal ble stall, brukte de
Musikkhuset til høylager.
Etter krigen var huset fullstendig ramponert og i 1950 ble det satt i gang en omfattende oppussing
for å kunne ta huset i bruk igjen. Det hadde vært et galleri i nordenden av salen. Dette ble flyttet til
den andre siden og scenen ble bygd der galleriet hadde stått. Det ble også satt opp ny utedo.
Mot slutten av 1970-tallet var huset utdatert og i 1979 startet et storstilt prosjekt. Tilbygg med
toaletter, garderobe og kjøkken ble reist, galleriet ble revet og salen ble platet på nytt.
20. juni 1981 sto huset ferdig som det fremstår i dag.
Huset er fortsatt primært øvingslokale for Haukås Musikklag. I tillegg er Hovding Turn og Manger
Musikklag faste leietakere på ukesbasis.

Ansvarlig leietaker
Haukås Musikkhus leies ut til alle typer arrangementer under forutsetning at
den ansvarlige leietakeren er over 25 år. Ansvarlig leietaker skal være til
stede under arrangementet og har ansvar for orden og sømmelighet i og
omkring huset under leieperioden.
Ansvarlig leietaker skal være samme person som signerer utleiekontrakt og er ansvarlig for at huset
leveres tilbake i samme stand som før arrangementet.

Dørlås
Haukås Musikkhus har elektronisk dørlås på kjøkkendøren. Leietaker får tilsendt sekssifret
kode til dørlåsen i forkant. Koden er aktiv fra midnatt av leiedato til midnatt dagen etter.
For å låse opp døren, trykk * før og etter koden. (Eksempel: *123456*.) Døren låses
automatisk to sekunder etter at den er lukket. Koden er personlig for den ansvarlige
leietakeren og skal ikke videreføres til gjester som deltar på arrangementet. Når du
forlater huset skal hoveddøren låses fra innsiden før man forlater huset gjennom
kjøkkendøren. Påse at døren har gått i automatisk lås når du forlater huset. Hvis ikke
kan døren låses med koden.
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I et nødstilfelle der batteriet er tomt kan du åpne døren med et eksternt 9 volts batteri
(«røykvarslerbatteri»). Hold batteriet opp mot de to polene under den utvendige låsen. Panelet vil
lyse opp, og du kan taste koden.

Antall gjester
Vi anbefaler maksimum 80 gjester til borddekking og 100 hvis man ikke skal ha
sitteplass til alle.

Sal og scene
Salen i Haukås Musikkhus har målene 14,2 x 7,7 meter (109 m2).
Gulv og panel har gråtoner og veggene er hvite.
Scenen er grå og har målene 3,5 x 5 meter (17,5 m2).

Stoler og bord
Stoler og bord er plassert i eget rom ved siden av kjøkkenet. Det er både
tøystoler og plaststoler tilgjengelig. Bordene måler 120x75 cm.

Temperatur
Haukås Musikkhus er oppvarmet med panelovner plassert på langsidene av salen samt
varmepumpe. Hviletemperaturen er innstilt på ca 18°C. Ved utleie reguleres temperaturen
automatisk. Temperaturen i huset er påvirket av utetemperaturen og det kan derfor være
behov for å justere temperaturen manuelt.

For kaldt?
Termostaten for panelovner i salen er plassert i den smale klaringen til høyre
mellom sikringsskap og yttervegg på scenen. Displayet viser temperaturen i
salen. Trykk på en av de tre knappene for å vise den innstilte temperaturen.
Trykk deretter flere ganger på den venstre knappen for å heve temperaturen.

For varmt?
Hvis det blir for varmt eller klamt i lokalet kan man starte uttrekksviften i salen
ved å skru på bryteren på den sølvgrå boksen på scenen. Selve uttrekkskanalen
er plassert over scenen. Uttrekksviften må slås av manuelt.

Lys og elektrisk utstyr
Hovedlyskilden til salen er LED-lamper i himlingen. Brytere for disse er plassert foran
scenen på venstre side. Med disse kan du styre fullstendig eller delvis belysning.
Lampetter kan slås på ved inngangen av salen eller fra scenen.
Lysbrytere for scenen er plassert på scenens venstre side. I boksene mellom himling
og vegg i salen er det stikkontakter. Hvis disse skal benyttes må de slås på med
bryter fra scenen.
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Uttrekksviftevifte til toalettene er tidsstyrt men kan når som helst slås av eller på med bryter fra
scenen.
Hvis sikringer skulle slå ut, send utleieansvarlig en SMS for å få tilgang til nøkkel til sikringsskap.

Musikkanlegg
Musikkanlegg kan leies ved forhåndsavtale. Miksepult er plassert i eget skap på
scenen.
Slå på bryteren på veggen inni skapet. Dette slår på de aktive høyttalerne på scenen
og miksepult. Miksepulten har tilkoblet én mikrofon og to 3,5mm mini-jacker som
kan kobles til mobiltelefon eller PC. Overganger utover dette må leietaker selv ta
med.
Skru ned volumet på inngangene merket «mikrofon» og «musikk». Sett volumet på «Main mix» til ca
50% og skru volum på PC/telefon på fullt før du kobler til. Sett på musikk og juster volumet på
«musikk» til ønsket styrke. Kombiner eventuelt med «Main mix» hvis du ønsker mer volum.
Gjør deg kjent med anlegg og miksepult i god tid før arrangementet starter. Påse at ingen
uvedkommende har tilgang til høyttalere eller miksepult under arrangementet.
For å hindre skader skal direkte tilkobling til høyttalere eller justering av høyttalernes innstillinger
IKKE forekomme!
Se «Oversikt miksepult» for detaljer.

Projektor og lerret
Det er lerret og projektor på scenen. Dette inngår ikke i leieavtale, men kan
benyttes av leietaker. Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på utstyret.
Haukås Musikkhus kan ikke garantere at utstyret er tilgjengelig eller operativt.

Wifi
Wifi-nettet til Haukås Musikkhus kan ikke benyttes av leietaker.

Kjøkken og dekketøy
Kjøkkenet er utstyrt med stor induksjonsplatetopp, dobbel stekeovn, mikrobølgeovn, kombiskap,
dobbel kaffetrakter og steamer. Huset har også dekketøy til omtrent 80 personer.
Kjøkkenet forlates i «samme stand som man forventer å finne det». Haukås Musikkhus tar
stikkprøver av vask etter utleier men har ikke kapasitet til å kontrollere 100% hver gang.
Ved selskaper der dekketøy skal benyttes anbefales det å steame det som skal brukes før dekking. Da
er man forsikret at serviset er flekkfritt og rent.
Før glass og servise settes tilbake i skapene skal det tørkes godt.

6

Steamer
Steameren trenger litt tid (ca 25 minutter) på å varme opp vannet, så det er en
fordel å sette denne på før arrangementet starter. Steameren har tre
tidsprogrammer. Ved hyppig bruk er det viktig å skifte vann underveis for å være
sikker på at alt blir rent. Det henger egen detaljert bruksanvisning på veggen over
steameren. Kurver er plassert i skapet under mikrobølgeovnen.
Steameren suger automatisk opp glansemiddel fra dunk som er plassert i skapet til venstre. Det må
ikke tilføres såpe i steameren!
Alle matrester MÅ skrapes av i søppelbøtten og alt må skylles grundig før det settes inn i steameren!

Kaffetrakter
På kjøkkenet er det dobbel kaffetrakter med to ekstra varmeplater. Kaffefilter ligger i
skapet under trakteren. Leietaker må selv ha med kaffe til trakting. Hver trakting
krever 90 gram kaffe. Hvis du ikke har porsjonsposer er det en fordel å måle dette opp
på forhånd i en kopp.
Det er detaljert bruksanvisning på veggen bak kaffetrakteren.

Hjelp til å lage mat
Om du ønsker hjelp til å lage mat under ditt arrangement på kjøkkenet i Musikkhuset er
Bjørn og Jan-Inge Aarlie kjent med fasilitetene på kjøkkenet og kan bistå med det meste
av menyer. De har erfaring fra tilberedning av menyer for selskaper fra 20 til over 100
personer. Bjørn er utdannet kokk og Jan-Inge er hobbykokk med bred erfaring.
Ta gjerne direkte kontakt med dem for et tilbud til ditt selskap på telefon 920 83 093 eller
922 82 060.

Førstehjelp
Ved alvorlige situasjoner, tilkall ambulanse på telefonnummer 113. Det er plassert
hjertestarter i salen på venstre side av kjøkkendøren. Elektrodene er plassert i en
skuff på undersiden. Slå på hjertestarteren og følg stemmeveiledningen.
For mindre kuttskader er det plassert automat for hurtigplaster på kjøkkenet på venstre side av
kjøkkendøren.

Etterfylling av såpe og papir
I skapet over mikrobølgeovnen på kjøkkenet er det ekstra håndsåpe, tørke- og
toalettpapir. Nøkler til dispenserne henger på innsiden av skapdøren. Bruk
tilegnet nøkkel til å låse opp dispenseren på toppen. På de fleste dispenserne
er det limt inn en illustrasjon på innsiden som forklarer hvordan de skal etterfylles.
Vær oppmerksom at det på noen såpebeholdere må stikkes et hull på toppen før de settes inn i
dispenseren for å fjerne vakum.
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Røyking
Røyking innendørs er strengt forbudt og vil medføre ekstrafakturering! Det er
askebeger tilgjengelig utenfor hovedinngangen.

Hensyn til omgivelsene
Arrangement i Haukås Musikkhus må ikke være til sjenanse for husets naboer. Det
er tilkjøring til privat eiendom langs gjerdet ved hovedinngangen. Denne veien må
ikke blokkeres.
Ved leie søndag og ukedager skal arrangement avsluttes, og det skal være ro
klokken 24:00 om ikke annet er avtalt
Ved leie fredag og lørdag skal det være ro klokken 02:00.

Spørsmål under arrangementet
Haukås Musikkhus blir drevet på dugnad og har ingen organisert vaktordning. Vi
prøver likevel å hjelpe så godt vi kan om det skulle oppstå utfordringer under
arrangementet. Vi oppfordrer leietaker om å forberede seg så godt som mulig på
forhånd for å avdekke mulige problemer og ber om forståelse for at vi kan ha
begrenset mulighet å bistå på kort varsel.

Rydding etter arrangementet
Rydding av lokalet skal være ferdig innen klokken 14:00 påfølgende dag dersom ikke annet er
avtalt.
Stoler og bord skal være tørket av og rengjort før de blir plassert tilbake på stolrommet.
Bordene settes på plass i støttene på gulvet og stoler stables med åtte i høyden. Tøystoler
på venstre side og plaststoler til høyre. Gulvet i salen, gangen og toalettene skal være
kostet.
Dekketøy skal være vasket og satt tilbake i skap. Kjøkkenet skal være ryddet.
Søppel plasseres i sekker og kastes i container utenfor kjøkkenet. Ikke plasser sekker med avfall
utenfor containeren! Sekker ligger i skapet over mikrobølgeovnen.
Påse at nødutgangen er låst, vinduer lukket og alle lys er avslått før du forlater lokalet. Ytterdøren
låses fra innsiden og huset forlates via kjøkkendør. Sjekk at døren blir låst.
Vask av gulv og toaletter er inkludert i leieprisen.
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Skader og ekstrafakturering
Eventuelle skader på hus eller inventar vil bli fakturert i henhold til
kontrakt. Ødelagt inventar faktureres etter gjeldende prisliste pluss
arbeidstimer. Andre skader faktureres etter håndverkers kostrate.
Ansvarlig leietaker vil være betalingsansvarlig. Ubetalte fakturaer vil bli
sendt til inkasso.
Hvis leietaker oppdager skader ved overtagelse av huset oppfordres det å melde fra om dette så
tidlig som mulig for å unngå tvister i etterkant.

Oversikt miksepult

•
•

•

•

«Main mix» er hovedvolum og overstyrer volum på alle linjeinnganger.
«1» er mikrofoninngang. Level styrer volum for mikrofonen. De tre midterste
bryterne styrer bass, diskant og balanse på denne inngangen. «Gain» brukes for
finjustering. Hvis mikrofonen «klipper» når du bruker den, juster «Gain».
«2/3» og «4/5» justerer utstyret (musikkspillere) som er koblet til disse
linjeutgangene. «Bal» justerer balanse mellom høyre og venstre høyttaler. «Level»
justerer volum.
«Phones» kan brukes for å koble til headset direkte i miksepulten.
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•

«CD/Tape» kan brukes til å koble til andre lydkilder i «Input». «CD/Tape to mix» må i
så fall trykkes inn. Vi anbefaler ikke å bruke denne inngangen ettersom den gir
begrensninger. Lyden kan kun justeres via «Main mix».
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