
 

Lund kommune 

Oppvekst- og kulturetaten  
 

 
 

LUND MUSIKKBINGE 
 

RETNINGSLINJER / BETALINGSSATSER 
 

 
1. Øvingslokalet er åpent hverdager kl. 14.00 – 20.00.  Øvingstider blir tildelt pr. 

 semester. Øvinger lørdag/søndag og i skoleferier etter nærmere avtaler. 
 

2. Tilbudet gjelder ungdom over 13 år. 
 

3. Nøkkel hentes og kvitteres ut ved Lund Kulturskole. 
 

4. Øvingslokalet er utstyrt med: trommesett, to gitarforsterkere, bassforsterker,  
 4 mikrofoner m/ kabler og stativ, sanganlegg og keyboard 
 

5. Brukerne må selv ha med seg instrumenter, instrumentkabler, trommestikker og 
 annet personlig utstyr. 
 

6. Feil, mangler eller skader på fast utstyr skal føres i loggbok og rapporteres til Lund 
 Kulturskole på tlf. 51 40 47 00.  Skader grunnet uvettig bruk må erstattes av den 
 som har gjort skaden. Eksempel på slikt kan være: overstyring av volum, koble bass 
 i gitarforsterker eller rett i mikser, unødig røff behandling av trommeutstyr m.m. 
 

7. Det er ikke tillatt å ta med mat og drikke inn i øvingslokalene 
 

8. Sko og yttertøy skal tas av og plasseres i gangen utenfor øvingslokalet. Dette for å 
 spare utstyr for støv og skitt.  
 

9. Ungdomsskolen er røykfritt området. Det gjelder også i og utenfor musikkbingen. 
 

10. Hvert band er ansvarlig for å rydde etter seg. 
 

11. Øvingslokalene skal ikke fungere som oppholdsrom. Brukerne er ansvarlige for at 
 ikke uvedkommende er til stede.  
 

12. Bruker fyller ut loggbok etter hver øving. Boken skal ligge i lokalet.  
 

13. Søknad om bruk av øvingslokalet leveres til Lund Kulturskole. Nye band får en 
 prøveperiode på 1 måned, eventuelt med prøvespilling på forhånd. 
  

14. Brudd på reglene kan medføre umiddelbar utestengning fra musikkbingen  
 

15. Hvert bandmedlem betaler en avgift på kr. 200,- pr. halvår. Ved bruk i helger/ferier 
 er dagsprisen kr. 30,- pr. bandmedlem. Det blir fakturert semestervis. 
 

16. De som øver i musikkcontaineren plikter seg til en hver tid å forholde seg til de 
 retningslinjer som gjelder.  

 
 
Vedtatt av oppvekst- og kulturutvalget 08.11.18. 
 
 


