
VEDTEKTER FOR SCENEELEMENTER  

Vedtekter for Sceneelementer Hamarøy-Tysfjord-Steigen kommune 
Scenen (100kvm) eies av Hamarøy-, Steigen- og Tysfjord Kommuner samt Hamsunstiftelsen og 
Hamarøy menighetsråd. 

- 50 elementer à 1x2 meter inkl. sakseføtter. 

- Kontaktpersoner: 
Hamarøy kommune: Johannes Fauchald -  tlf. 92 21 24 87 
Steigen kommune: Torunn Baade - tlf. 974 24 700 
Hamarøy meninghetsråd: Tanja Knutsen - tlf. 757 71 188 
Tysfjord kommune: Johannes Formanowski – tlf:  

- Scenen kan benyttes av eierne kostnadsfritt. Eierne har førsteprioritet. 

- Utleie til andre brukere faktureres i henhold til faste priser. 

- Reservasjon av scenen gjøres via Steigens kulturskole – torunn.baade@steigen.kommune.no  
Dette gjelder også for eierne. Kontrakt utferdiges og signeres av begge parter før bruk. 

- Bruk/leie av hele eller deler av scenen meldes inn senest 14 dager før arrangementet. 

- Halve scenen lagres i Hamarøyhallen, andre halvdel Leinesfjord. 

- Bruker/leietaker har selv ansvar for å ordne/betale frakt av scenen. 

- Leieinntekter fra eksterne leietakere øremerkes vedlikehold av scenen. 

- Hamarøy Kommune/Steigen kommune fakturerer sceneleie. Midlene settes på fond. 
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Instruksjon for bruk av Trenomat Sceneelementer - skal leses før rigging! 
Scenen består av totalt 100 kvm sceneelementer (50 stk) fordelt mellom Hamarøyhallen og Steigen 
Sentralskole. To traller og en trapp på hvert sted 

Hvordan rigger man  
1. Legg sceneelementet forsiktig på rygg. Juster føttene til foretrukket høyde (40-60- 80 cm ). Bruk 
ikke makt! 
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2. Sett elementet på føttene. Kople sammen flere elementer ved å hekte dem sammen med 
koblingskrokene. Disse finnes på kortende og langside. NB! Må behandles med forsiktighet 

Etter bruk  
Fell inn benene på elementet og legg det med føttene opp på vognen. Pass på så elementene ligger 
riktig uten å stikke utenfor sidene. Det er plass til 13 elementer på hver tralle. Bruk av makt er 
selvfølgelig unødvendig også her! 

Annet 
- Sceneelementene er ikke vannfaste. Ved bruk utendørs skal det være tak over scenen hvis fare for 
regn. 

- Elementene må under ingen omstendigheter oppbevares ubeskyttet utendørs. 

- Etter bruk skal elementene plasseres tilbake i utstyrslager i Hamarøyhallen/Allhuset Steigen. 

- Etter bruk utenfor Hamarøyhallen/Allhuset skal tilbakelevering primært skje innenfor kontortid 
skoledager, eller etter annen avtale. 

 


