
OVERSIKT OVER BYKLE SAMFUNNSHUS SINE ROM  

Foaje:  

 Miniresepsjon med billettutsal 

 Garderobe og toalett 

 Sittegrupper 

 

Kulturresepsjon: 

 Publikumstjeneste med booking, påmelding, billetsal, utleige m.m. 

 Fast kontorplass for tilsette i kulturhus, bibliotek, kulturformidling, kulturskule 

og ungdomsarbeid 

 Faste lokalar for SFO 

 Musikkøvingsrom for kulturskule 

 Møtelokale for utleige 

 

Festsal/kinosal: 

 Hovudsakelig i bruk til framsyningar, konsertar, bespisning og kino. Egnar seg 

også til selskap og tilstellingar, samt møterom for større møter. Blir og bruka som 

ekstrasal til trening. 

 Kino annankvar onsdag i regi av Bygdekinoen 

 Mobilt amfi med 90 sitteplasser. Med ekstra stolar, maks utnytting, er det totalt 141 

sitteplassar. 

 Sceneteppe og dansematter 

 Nytt og moderne lyd- og  ljosanlegg. 

 Flygel  

 Små, runde bord til kaféoppsett og eige stollager. 

 Kinolerret med projektor, kan også brukast til presentasjonar og liknande. 

Stoge: 

 Daglig i bruk som skulekantine. 

 Elles brukt til kafé og servering ved ulike arrangement. 

 Kan slåast saman med kinosal/festsal ved større arrangement. 

Kjøkken: 

 I dagleg drift som kantine og skulekjøkken, og blir elles bruka til ulike 

arrangement. 

 Tilrettelagt med 5 stasjonar for skulekjøkken, kjølerom, fryseskap, 

storhushaldningsoppvaskmaskin og  serverings- og dekkety til ca 100/300 personar 

 Tilknyting til både festsal og stoge 



 

Bibliotek: 

 Kombinert folke- og skulebibliotek.  

 Utlån av bøker, lydbøker, digibøker, filmar, musikk.  

 Sittegrupper og  publikums-PC’ar.  

 Gratis trådlaust internett, aviser og tidsskrifter.  

 Kopiteneste og «rett kopi» stemplingsteneste for originale dokumenter. 

Gymsal: 

Her er stor aktivitet i regi av Bykle idrettslag, Bykle barne- og ungdomsskule, SFO og 

Bykle barnehage. Salen kan i skuleferiar og helger leigast til treningssamlingar, selskap 

m.m. 

 Materialromet er velutstyrt med ballar, nett til volleyball, fotballmål m.m.  

 Gymsalen kan leigast i ledige periodar. Det må vere kvalifiserte trenarar/vaksne 

som er til stades og ansvarlige under heile treninga. 

 Dame- og herregarderobar, samt instruktørgarderobe 

Basseng: 

 12,5 m oppvarma basseng. 

 Sauna, boblebad og tilhøyrande garderobar. 

 Fast bruk i regi av kultur og fritid annonserast i Byklaren og på kommunens 

nettsider . 

 Kan leies under føresetnad av at brukarar har godkjent badevaktkurs. 

Treningsrom: 

Vi har 2 treningsrom, der eit er innreia for styrketrening og eit for spinning til fast oppsette 

tider.  

Inneheld tredemølle, spinningsyklar, roapparat, diverse treningsmaskiner og benkar, 

vektstenger/manualar m.m.  

Utstyr til utleige: 

 Mobilt lydanlegg. 

 Liten lydrigg (kan leigast utan teknisk personell) 

 Stor lydrigg inkl. lydtekniker 

 Sceneelementer 

 Projektor 

 Stolar og bord 

 Kjøkkenutstyr  

 



 


