
Leje af lokaler på Hasseris Gymnasium. 
 
 

Foreninger, institutioner og offentlige myndigheder har mulighed for at leje et eller flere lokaler på 

Hasseris Gymnasium. 

Det kunne være til et foredrag, et seminar eller andet arrangement. 

Vores adresse er Hasserisvej 300, 9000 Aalborg 

Parkeringsmuligheder for deltagerne forefindes på gymnasiets område. 
 
 

Hvornår kan man leje lokaler: 

Hasseris Gymnasium er en skole, hvor der det meste af dagen foregår undervisning. Vi har undervisning 

Mandag til Fredag fra kl. 8.15 og fortsætter til kl.16.50. 

Ønsker man derfor at leje lokaler på Hasseris Gymnasium, skal dette foregå i hverdage fra kl 17.00 til 22.00. 

Weekender fra kl 8.00 til 22.00. 

 

Hos os er der mulighed for at leje lokalerne: 

Kantine 1: plads til 100 ved foredrag og 50 hvis borde skal benyttes. 

Kantine 3: plads til 100 ved foredrag og 50 hvis borde skal benyttes. 

Festsal: plads til 600 ved foredrag. 

 

Lokalerne er alle bestykket med: 

Projektor / interaktiv projektor - med højttaleranlæg. 

Mulighed for opkobling af egen computer til projektor. 

Adgang til internettet – både trådløst og kablet adgang. 

Trådløse mikrofoner op til 5 stk (Festsalen). 



 
 

Forplejning: 
  Ønskes forplejning, kontakt gymnasiets kantinebestyrer Mikkel Bugtrup 

MBK Catering på tlf. 24441547, som f.eks. kan tilbyde: Kaffe / te, sodavand / vand, frugt, sandwich. Ellers 

kontakte Mikkel Bugtrup for at høre om andre muligheder. 

   
 

Prisliste: 

Lokaleleje (lokale til max. 600 personer) :Hverdage kr. 3000,- weekender 3800,- 

Lokaleleje (lokale til max. 100 personer) :Hverdage kr. 2000,- weekender 2800.- 

Lokalerne skal efterlades i samme stand, som man modtog dem. 

Priserne inkluderer ønsket opstilling, tilkobling af mikrofoner, headset og projektor. Kontakt os for en pris, 
hvis der er specielle ønsker til arrangementet. 

 
 

Udfyldes af forening for at lette korrespondancen: 

Dato for lån af Hasseris Gymnasium: 

Hvilken tidspunkt foregår arrangement fra / til: 

Hoveddøren skal være åben fra/til: 

Hvilket lokale: 

Hvor mange deltagere: 

Hvilken opstilling i forbindelse med borde/stole: 

Skal der gøres klar med mikrofoner eller andet IT udstyr: 
 
 

Ønsker sendes til Teknisk Serviceleder Lars Storm på mail Lc@hasseris-gym.dk 

mailto:Lc@hasseris-gym.dk

	Leje af lokaler på Hasseris Gymnasium.
	Hvornår kan man leje lokaler:
	Hos os er der mulighed for at leje lokalerne:
	Lokalerne er alle bestykket med:
	Forplejning:
	Prisliste:
	Udfyldes af forening for at lette korrespondancen:

