
HEI KLUBBHUS

Velkommen til



HEI klubbhus ligger flott til i Lundedalen på Heistad i 
Porsgrunn Kommune. 

Klubbhuset leies ut til deg som trenger flotte moderne 
lokaler til møter, konfirmasjoner, bryllup eller andre ulike 
jubileum og arrangementer.

Lokalene stod ferdig i 19?? og består i dag av fire saler, 
to kjøkken, kontorer, toalett- og garderobefasiliteter, samt 
kiosk og lager.

I tillegg har klubbhuset godt med garderobestativer, 
handicapheis til 2.etasje, dekketøy, glass, bestikk og 
kjøkkenutstyr. Det er gode parkeringsmuligheter på
utsiden, samt fine grøntarealer.

Ta kontakt for en uforpliktende visning!

Følgende priser gjelder for leie av HEI Klubbhus:

Sal 1 (1. etasje):
Salen er på 258 m2  og tar maks 175 personer
• Leie hele helgen: 3600,- + oppvask*
• Leie et døgn (i helgen): x.xxx,- + oppvask*
• Leie en kveld hverdag: x.xxx,- + oppvask*

Sal 2 (1. etasje): 
Salen er på 170 m2  og tar maks 100 personer
• Leie hele helgen: 3.100,- + oppvask*
• Leie et døgn (i helgen): x.xxx,- + oppvask*
• Leie en kveld hverdag: x.xxx,- + oppvask*

Sal 3 (1. etasje): 
Salen er på 87 m2  og tar maks 60 personer
• Leie hele helgen: 2.100,- + oppvask*
• Leie et døgn (i helgen): x.xxx,- + oppvask*
• Leie en kveld hverdag: xxx,- + oppvask*

*Oppvask: 200,- pr time

Sal 4 (2. etasje): 
Loftstuen er på 68 m2  og tar maks 40 personer. Leietaker 
står selv ansvarlig for oppvask.
• Leie pr døgn: 2.100,- 

Andre utleieprodukter/fasiliteter:
• Leie Musikkanlegg: 500,-
• Bar og piano

NB: Leietaker står selv ansvarlig for rydding av lokalene og fjerning av 
søppel uavhengig av hvilken sal man leier. 
Det tas også forbehold om prisjustering. 
 

LEI hos HEI! Ulike leiealternativer:

Velkommen til Hei Klubbhus!

IL HEI
Lundedalen 41, 
3940 Porsgrunn
v/Birgitte Bjervamoen
Tlf: 92 25 17 23
E-post: vbjervam@online.no



Salen ble malt og renovert 
høsten 2016  og fremstår 

nå i lyse og delikate farger.  
Lokalet er totalt sett på 
258m2 og har mange vinduer 
som gir masse naturlig lys. 
Hvis man ønsker å leie hele 
sal 1 kan man dekke på til 
inntil 175 personer. 

Salen har scene, piano og 
tilhørende musikk- og 

høytaleranlegg.

Sal 1

Hvis du går med planer om å gifte deg, ha konferanse, 
arrangere tidenes 40 års lag, eller invitere til reunion 
med gamle klassekamerater - ja da er sal 1 i HEI 
Klubbhus akkurat det du trenger!

I HEI Klubbhus har vi 
mulighet til å ta mange 

forskjellige typer selskaper 
i forskjellige saler, det kan 
være konferanser på dagtid, 
minnestunder, seminarer, 
konfirmasjoner, firmafester 
eller det store bryllupet.
Skillevegger i sal 1 kan deles 
av til sal 2 og 3. Slik kan man 
skape en fin og intim stemning 
ved alle typer arrangementer og 
sammenkomster. 

Det lønner seg å 
være ute i god til 

hvis man skal booke 
lokalet til konfirmasjon 

eller bryllup. Ta 
kontakt, så hjelper vi 
deg gjerne med din 

store dag!



Sal 2 er på 170m2 og er velegnet for alle slags møter og seminarer, 
bryllup, konfirmasjon, begravelser, julebord, jubileer og andre 

større og mindre anledninger. Sal 2 kan romme middagsselskaper på 
inntil 100 personer, og ligger også i tilknytning til vår foaje som egner 
seg meget godt til pauseområde.

Sal 2

HEI Klubbhus 
byr på unike 
lokaler i ulike 
størrelser noe 
- den ideelle 
møteplass!

Sal 3 er 87m2 og tar inntil 60 personer. Denne salen passer 
ypperlig til sammenkomster du ikke har plass til hjemme, slik som  

barnedåp/navnedager, konfirmasjoner og andre familiefester – eller 
selvfølgelig møter, kurs og konferanser. 

Sal 3

Kjøkkenet ligger i umiddelbar 
nærhet til sal 1, 2 og 3. 
Mulighet for servering/kiosk 
via serveringsluke i vegg.



Hovedkjøkkenet til HEI 
Klubbhus har alt man 
måtte trenge av utstyr til 
forberedelser av mat og 
drikke til små og store 
arrangement.

”Det er akkurat 
like mange 
spesielle 

anledninger 
i livet som vi 

velger å feire!”

Hovedkjøkkenet til 
Klubbhuset ble 

totalrenovert i 2015 og 
inneholder alt man har 
behov for ved små og 
store arrangement. Koke- 
og stekeplater, stekeovn, 
mikrobølgeovn og stort 
kjølerom. Praktisk ved 
oppbevaring av store 

På kjøkkenet er det 
dekketøy til 120 personer, 

men ved store anledninger 
legges det til rette for 175 
personer.

Hovedkjøkken

Oppvaskmaskinen skal bare 
benyttes av personnel tilknyttet 

HEI Klubbhus. Man skal derfor 
kun klargjøre til oppvask før man 
forlater kjøkkenet etter bruk.

Leietaker er selv ansvarlig for å 
fremskaffe skjenkebevilling ved 

arrangement hvor det serveres 
alkoholholdig drikke.



Loftstuen ble oppgradert i 20?? og har plass til inntil 40 
personer. Det lyse og lune lokalet har åpen kjøkkenløsning 

med frittsående kjøkkenøy, egen veranda og passer ypperlig til 
konfirmasjoner, jubileumsfester, kurs- og møtevirksomhet. 

Kjøkkenet inneholder oppvaskmaskin, komfyr, kjøleskap, 
mikrobølgeovn og dekketøy til 40 personer.

Sal 4 - Loftstue

Hva med å legge bedriftens Kickoff, eller årets julebord 
til vårt lyse og trivelige lokale i 2. etasje på HEI 
Klubbhus?

Gi dine en ansatte 
eller kolleger en 
hyggelig ramme 
på årets kickoff, 
årsmøte eller 
julebord. Det har 
de fortjent!



Om IL HEI
Idrettslaget HEI er en organsisjon som tilretterlegger for 
idrettsaktivitet på Heistad, Brattås, Brevik og omegn.

Klubben ble stiftet 13. mai 1931.

I 2016 hadde klubben rundt 1300 medlemmer, og
aktivitetsgrupper innen fotball, håndball, turn og ski.

Klubben arrangerer egen idrettsskole og turneringer, og har 
aktiviteter for voksne gjennom turn, egen bingo og aerobic.

Anleggets fasiliteter:
• Stort klubbhus over to etasjer med flere utleiesaler, to 

kjøkken, veranda, kontorer, garderobe- og toalettanlegg, 
kiosk og lager

• Splitter ny 9er kunstgressbane, 11er kunstgressbane og 
flere baner med naturlig gress

• Fotballbinge
• Stor parkeringsplass
• To store idrettshaller og svømmehall som nærmeste nabo
• Lysløype og skileikanlegg

Org.nr.: 983 985 654
www.hei-il.no

Lik oss på Facebook!


