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Nabolagshuset, Petersborg ønsker at Ensjø skal oppleves som trygt og inkluderende, med en 
aktiv befolkning som har lyst å bli boende. Nabolagshuset, Petersborg skal først og fremst være 
en møteplass for befolkningen på Ensjø. Vi vil tilrettelegge for aktiviteter som er mangfoldige 
og inkluderende, hvor barn og unge har prioritet. På denne måten kan vi sammen med dere 
naboer bygge et nabolag med et godt samhold. Vi ønsker å skape engasjement og bidra til at 
naboer møter hverandre og blir bedre kjent. 
 
Nabolagshuset, Petersborg sitt konsept bygger på samarbeid, samskaping og flerbruk. Vi vil 
derfor ha fokus på å lage dynamisk innhold og aktivitet på huset. Aktiviteter vil være basert på 
naboers behov, ressurser og engasjement.  
 
Vi ønsker at alle som låner, leier og bruker lokaler hos oss bidrar til vår visjon gjennom sine 
aktiviteter og arrangementer. Vi ønsker velkommen til alle aktiviteter, møter eller 
arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av nærmiljøet! Dette danner grunnlaget for 
våre ulike kategorier med leietakere. 
 
 
For mer informasjon se nettsiden: kirkensbymisjon.no/nabolagshuset-petersborg/ 
eller send mail til nabolagshusetpetersborg@gmail.com . 
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Om leie 

• Leiekostnadene går til å dekke drift av huset, særs lønn til lokale ungdom i arbeid. 
• Våre dyktige lokale ungdom bistår gjerne også under arrangementer med servering, 

rigging, aktiviteter osv. Ta kontakt for mer informasjon. Barnebursdagene våres ledet 
av ungdommene er veldig populære, se eget skriv om dette. 

 
Kategori 1: Gratis leie 

• Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer som 
ønsker å arrangere åpne aktiviteter og tilbud til nabolaget, får låne lokaler gratis.  

  
Forutsetning: 

• Aktiviteten skal komme nærmiljøet til gode, eller løse en sosial utfordring i nabolaget. 
• Aktivitetene må være åpne, lokalt forankret, inkluderende, lavterskel og kostnadsfritt 

for deltakerne.  
• Dette krever at aktiviteten/tilbudet har nærmiljøet som hovedmålgruppe og legger 

ekstra innsats i å nå ut til de som bor i området. 
• Hvis aktiviteten krever mye bistand fra ansatte ved Nabolagshuset, Petersborg, må det 

betales en avgift etter avtale med ansatt.  
• Ansvarlig leietaker må kunne dokumentere bostedsadresse. 

 
Kategori 2: Lav leie 

• Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter og nabolagsinitiativer som 
ønsker å arrangere åpne aktiviteter og tilbud for nærmiljøet, men som krever 
deltakeravgift, får låne rom til lav leie. 

• Beboere i sameier/borettslag som har intensjonsavtale med Nabolagshuset, 
Petersborg og ønsker å booke lokaler, går også under denne kategorien hvis det er 
husstanden sitt private arrangement.  

  
Forutsetning: 

• Dette krever at aktiviteten/tilbudet har nærmiljøet som hovedmålgruppe og legger 
ekstra innsats i å nå ut til de som bor i området. Tilbudene/aktivitetene bør være 
inkluderende, lavterskel og prioritert innsats for lokalbefolkningen. 

• Aktiviteter som er samlende for nabolaget og for barn og unge, vil prioriteres fremfor 
festligheter. 

• Private festligheter i denne kategorien er kun tillatt for sameier som er med i 
intensjonsavtalen. Eksterne firmafester godkjennes ikke for leie av rom. 

• Ansvarlig leietaker må kunne dokumentere bostedsadresse på sameie som har 
intensjonsavtale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Kategori 3: Normal leie 
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• Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger, prosjekter, nabolagsinitiativer som 
ønsker å arrangere et lukket/privat møte/arrangement/aktivitet betaler normal 
leiepris.  

  
Forutsetning: 

• Aktiviteter som er samlende for nabolaget og for barn og unge, vil prioriteres fremfor 
festligheter.  

• Ansvarlig leietaker må kunne dokumentere bostedsadresse. 
 

Eksterne aktører kan ta kontakt på mail for forespørsel ved leie av rom og avtale om pris. Ved 
eksterne aktører mener vi private og kommersielle aktører som tar kursavgift/deltakeravgift 
for aktiviteten de tilbyr som ikke er ment for nabolaget alene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kirkens Bymisjon, Nabolagshuset, Petersborg – oppdatert 16.06.21 4/5 

Merk at antall personer ikke tar hensyn til smittevernreglene, hver anledning må derfor 
tilpasses oppdaterte restriksjoner fra Oslo kommune.  
 
 

Standard leie av rom  

 
 
Timeleie (inntil 4t før kl 22.) Hel dag (mer enn 4t før kl 22.) 

Rom Etasje 

Maks 
antall 
pers Kategori 2 Kategori 3 Kategori 2 Kategori 3 

Loftstua 
Workshop, møter, arrangementer, konserter, yoga, 
festligheter. Ikke tilgang til kjøkken og wc i samme 
etasje.  
 3 30 kr 250 kr 400 kr 1,500 kr 3,000 
Det rosa rommet  
Workshop, møter, arrangementer, konserter, yoga, 
festligheter 1 25 kr 250 kr 400 kr 1,500 kr 3,000 

Det lilla rommet 
Møterom, langbord, sofa, flipover, håndverk 1 8 kr 100 kr 200 kr 500 kr 1,000 
Det oransje rommet 
Møterom, projektor, langbord, håndverk  1 12 kr 100 kr 200 kr 500 kr 1,000 
Impact møterom 1 
Møterom, fullt teknisk utstyr. Ledig etter kl 16 og i 
helgene. 2 10 kr 150 kr 300 kr 1,000 kr 1,500 

Impact møterom 2 
Møterom, whiteboard. Ledig etter kl 16 og i helgene. 2 10 kr 150 kr 300 kr 1,000 kr 1,500 

Impact fellesrom 
Lyst og åpent rom. Ledig etter kl 17 og i helgene. Ikke 
tilgang til kjøkken og wc i samme etasje. 2 25 kr 250 kr 400 kr 1,500 kr 3,000 

Musikkstudio 0 5 kr 100 kr 200 kr 500 kr 1,000 
Uteområdet   kr 250 kr 400 kr 1,500 kr 3,000 

 

Privat leie av rom 

Pakker for leie av Lofstua eller Det rosa rommet  

Kategori 2  
Leietaker bor i sameie med 
intensjonsavtale 

Kategori 3 
Leietaker bor ikke i sameie 
med intensjonsavtale 

Barnebursdag  
1. Lokaler og aktivitetsledere (dyktige ungdom, se eget bursdagsskriv) 
 
2. Kun leie lokaler: 1-12 år, maks tid 3,5t inkl opp- og nedrigg. 
Foretrukket tider: Nedrigg ferdig kl 1430 eller opprigg start kl 1430.  

kr 2,500 
 
 
kr 1,500  

kr 2,500 
 
 
kr 2,000  

Private festligheter 
Navnefest, dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, bursdag eller 
annet kr 3,000 kr 5,500 

+ per time etter kl 22 
+ bruk av uteområdet 

kr 500 
kr 1,000 

kr 500 
kr 1,000 
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Viktig informasjon: 
 

• Prisene inkluderer standard renhold. Mer informasjon under leiebetingelser. Ved 
aktiviteter som krever ekstra renhold, tilsyn eller andre tjenester, tilkommer 
tilleggskostnad. 

• Alle rom har tilgang til toaletter og kjøkken, men ikke alle direkte i samme etasje. Bruk 
av kjøkkenet avtales på forhånd. 

• Det er ikke rullestoltilgang til 2 og 3 etg. og trappene kan være vanskelig å bruke for 
eldre. 

• Det er mulighet å låne ekstra utstyr og leie av tjenester utover det som finnes i 
rommet, kontakt for mer informasjon. 

• Det må beregnes god tid for opp- og nedrigg. 
• Ved Standard leie etter kl 22, gjelder et tillegg på 500,- pr time. 
• Priser og leiebetingelser kan endre seg da vi er et nyoppstartet Nabolagshus. 
• Ved leie av store rom i helgene gjelder maks 4,5 timer. 
• Under korona har vi startet opp mulighet for å booke bursdagspakkene som et ekstra 

tilbud tilpasset tiden vi er i. Vi har et eget skriv om dette, spør oss om det! 
• Ekstra tjenester vi tilbyr i regi av ungdommer i arbeid, priser avtales nærmere.     Vi 

anbefaler sterkt dette og dere er samtidig med å støtte lokale ungdom i arbeid. 
o Opprigg/nedrigg (bistå sette opp bord/stoler, klargjøre, rydde osv), 
o Servitør/bevertning 
o Aktivitetsledere ved arrangementer (feks barnebursdager)  
o Husvert (tilstede på huset).  

 


