Kontakt:
Huset leies ut til både næringsliv og private, på dagtid, kveldstid og i
helgene, hele året.
Leieforhold:
Hele huset kun fredag eller lørdag

2 000

Hele helga

4 000

Hele hverdager/kvelder

1 000

Renhold etter utleie

600

Ring/sms:
Jan Kåre på 958 27 666 for flere opplysninger eller for booking.
Ikke svar hos Jan Kåre ring Siv Karin 995 70 277 eller Brit 952 65 517
Epost: sortegrendahus@gmail.com
Se: www.sorte.no/Grendahuset eller www.facebook.com/sortegrendahus
Benytt Sorte Grendahus til ditt neste arrangement og det vil bli en
suksess

Sorte Grendahus
et lokale for trivelige lag
Grendehus med
historisk sjel i
Sortasgrenda 7 km
fra Stjørdal
sentrum.
Landlige omgivelser
med tilgjengelig
utearealer.
Leies ut til selskaper
som ønsker noe mer
en bare «et lokale».

Grendehuset er bygd
i 1940. Stuen har sin
historiske sjel intakt,
med antikk vedovn
som gir sin egen
«varme» stemning.
Lett å få atmosfære
når det pyntes til
selskap.
Grendehuset er
tilrettelagt/ universell
utforming.

Ring/sms:
Jan Kåre på 958 27 666 mer info eller for
booking. Ikke svar ring Siv Karin 995 70 277
eller Brit 952 65 517
Epost: sortegrendahus@gmail.com

Info:

www.sorte.no/Grendahuset

www.facebook.com/sortegrendahus

Huset kan brukes til alt for eksempel bryllup, konfirmasjon,
bursdager, firmafester, møter, kick-off, messer og utstillinger,

familieselskaper, eller bare samle gode venner.
Huset passer for alt fra små lag til inntil 50-70 personer.
Huset har alt du
trenger for å få til
et velykket
arangement.

Stuen har sin
historiske sjel
intakt, med antikk
vedovn som gir
sin egen
«varme»
stemning. Lett å
få atmosfære når det pyntes til selskap både for små og store lag.

Kjøkkenet er romslig og stort har alle faseliteter du kan tenke deg.
Alt av kjøkkenredskaper,
dekketøy og glass
finnes på huset
Grovkjøkken med
dampspylemaskin,
kombidamper,
varmeskap og
komfyrer.
Kaffetrakteren kan
trakte opp til 15
liter i timen og
termokanner er
tilgjengelig.
Kjøleskap, kjøledisk og fryser finnes på huset.
Skjermet utearel bak huset med benker og bord, plen og utsikt over
hele bygda.
Parkeringsplass
for ca 20 biler
Huset er
oppgradert
betydelig de siste
årene inkludert
universell
utforming slik at
huset kan brukes
av alle.

