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Innspill til bruk av kafé-lokalene i kommunehuset 
Kafé-en i kulturhuset har stått ubrukt siden Strand kafé sa opp avtalen. Formannskapet har nå hatt 

videre drift oppe til vurdering og i den forbindelse er det et ønske om å få innspill fra lag og 

organisasjoner om fremtidig drift av lokalene. Det legges til grunn at kafelokalene settes i stand og at 

de også vil bli brukt som spiserom/kantine for ansatte på kommunehuset og eventuelt andre. 

 

Nedover er det noen spørsmål som vi ønsker tilbakemelding på, håper dere tar dere tid til dette. 

Svarfrist: fredag 17. september. 

 

Spørsmålene er sendt ut til samtlige lag/organisasjoner vi har i vårt register. 

 

De som har svar: 

Vestre Gausdal speidergruppe, Bygdekinoen, Follebu speidergruppe, Gausdal Idrettslag 

(allianseidrettslaget), Østre Gausdal sangkor, Gausdal Historielag, Gausdal male og fotoklubb, Kor 

Vennskap, Gausdal Bygdeungdomslag, Tur damer, Gausdal Røde Kors og Østre Gausdal 

Musikkforening. 

 

1. Kan kafé-lokalene i kommunehuset kan være en aktuell møteplass for dere? 

JA: 8 

NEI: 3 

 

2. Hvis ja, kan dere beskrive litt hvordan dere ser for dere bruken, hvor ofte kan det være 

aktuelt og kan det være aktuelt på dag- eller kveldstid – eller begge deler? 

- Både på dagtid og kveld.  

- Når det er kino i kulturhuset annenhver mandag, hadde det vært fint med et kafetilbud. 

- Øving på kveldstid hver tirsdag. Forutsatt tilgang kjøkken, lagerrom på samme plan. 

- Lokalet kan være aktuelt for klubben når det gjelder å henge bilder på veggene. Og kanskje 

til utstilling i en helg av og til. 

- Kan være aktuelt for mindre arrangement på kveldstid, men fortrinnsvis trenger vi nok 

større lokaler 

- Styremøter, arrangement for medlemmer som quiz. 

- For denne gruppen er det tirsdager midt på dagen. Samt fredager ved 12 tida 

- Vi er i opp-organiseringsfasen av vår omsorgsaktivitet, så vi har ikke et klart bilde på hva og 

evt. hvor mye vil kan bruke kafelokalene til, men ettersom vi vil sette vår innsats inn mot 

eldre personer (og primært de som bor hjemme) tenker vi at en møteplass for ulike 

samlinger, tilstelninger og middager kan være aktuelt. Vi vil primært være interessert i 

kveldstid. 

- I forbindelse med arrangementer og seminarer vil lokalene kunne benyttes av oss. Enten 

som pauserom, bespisning eller grupperom. Dette kan være både på dag og kveld 8-10 

ganger i løpet av ett år. 

 

 

3. Er det mest ønskelig med bemanning og mulighet for å kjøpe enkel 

mat/kaffe/mineralvann? 

JA: 6 
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NEI: 4 

 

4. Kan det være behov for å bare leie/låne lokalene og ordne resten selv? 

JA: 8 

NEI: 3 

 

5. Har dere synspunkter på leiepris? Eksempelvis koster det kr. 58 pr. time å leie 

kommunestyresalen. 

- Kunne tenkt oss en fast pris pr. kveld.  

- Bare det går rundt:)  

- Pris bør være nøktern for at foreningen skal kunne leie der. 

- Bør ikke være noe dyrere 

- Billig leie er avgjørende 

- Ingen leie. Ønsker kafe` 

- 60 kr/timen vil vi kunne klare å forsvare. Hvis man da kan få bruke kaffetraktere og 

oppvask-kum så vil det være et godt "tilbud" for å kunne avholde arrangementer. 

- Så billig som mulig, men har forståelse for at det kan være kostnader knyttet til bruken av 

lokalet som det kan være rimelig å bidra til. Viktig at det ikke blir for dyrt da det vil begrense 

bruken av lokalene. 

 

6. Skriv gjerne inn andre innspill her: 

-  Kommunen kan gjerne stille med gratis mat og drikke.  

- "Vi har egne lokaler i Vestre til våre møter. Om vi skulle ha behov for møtelokaler i Østre, 

vil det være mest naturlig for oss å låne allerede eksisterende lokaler på 

frivillighetssentralen, noe vi har gjort ved en tidligere anledning. Ved behov for større 

lokaler i Vestre har vi benyttet Gausdal ungdomsskole.  

- Angående kinoen så hadde det kanskje vært nok å ha kioskluka åpen. Man kunne også 

kjøpt inn en popcornmaskin.     

- Vi har eget klubbhus på Linflåa som benyttes. Våre allianseidrettslag (ski, fotball, turn og 

friidrett) vil måtte svare for seg, men også de har tilknytning til klubbhuset på Linflåa. I 

tillegg er klubbhuset på Arenaen tilgjengelig.  

- Håper kafeen vil bli bemannet og brukt for ansatte og besøkende.  

- Vi tenker at å ha mulighet for å leie et såpass sentralt sted (bussforbindelse + gåavstand 

for mange eldre) vil være positivt for vår eldre-satsning. 

- For ØGM sin del vil det være avgjørende om det er mulig å leie kjøkkenet i tillegg ved 

enkelte anledninger. 


