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Om huset: 
Løvel Kultur- & Forsamlingshus 2 sale fik nye gulve og blev 
malet i lyse farver i 2009 samt næsten alle døre indvendig 
blev skiftet. Huset er næsten handicap venlig, mangler lige et 
handikaptoilet, fra den store sal er der adgang til en stor 
lukket terrasse hvor kørestolsbruger kan komme ind via en 
rampe. 
Den vestlige parkeringsplads er der en handicap 
parkeringsplads. 
På terrassen er der 3 borde/bænke sæt 
 

Størrelse: 
Huset er godkendt til 150 personer. 
 

Toiletfaciliteter: 
Fra forhallen er der adgang til 2 dame toiletter og 1 herre 
toilet. 
 

Køkkenfaciliteter: 
Gaskomfur med 6 blus og gasovn 

3 el ovne 
1 alm. Køleskab 
1 stort industrikøleskab 
Industriopvaskemaskine 
1 alm. Kaffemaskine 
1 elkedel 
1 stor 2 x 10 liters kaffemaskine med the vand 
El-pisker 
Gryder, pander, skærebrædder, knive m.m. 

Øvrig Inventar: 
10 borde (80 x 180 under scenen) 
 5 borde (80 x 180 står i den lille sal) 
20 plast borde (80 x180 under scenen) 
180 stof stole 
Service til 150 personer 
Obs. Stole og borde må ikke bruges udendørs. 
 

Medbring selv: 
Duge, viskestykker og håndklæder og karklude 
Alm. Opvaskemiddel til opvask i hånden, 
Må ikke bruges til opvaskemaskinen. 
Affaldssække 
Emballage til madrester 
Stanniol, køkkenrulle og kaffefilter til alm. Kaffemaskine. 
 

Pris for udlejning: 1. januar – 31. december 
 
                Medlemmer        Ikke medlemmer 

Hele huset inkl. Alt. 850 kr. gas og el                2200 kr.      2600 kr. 

Lille sal/ Køkken inkl. Alt. 400 kr. gas og el     1300 kr.        1700 kr. 

          Lille sal til møder inkl. strøm                     550 kr.           750 kr. 

Alle priser er incl. Service, stole, borde, gas, vand, rengøring, 

deri er der for 850 kr. gas og El, det udover det skal der 

betales for. 


