Reglement for SA Steinskulptur
1. HVEM KAN BENYTTE SEG AV LAGETS TJENESTER
Den som ønsker å benytte seg av lagets område og utstyr skal være andelshaver eller medlem av Norsk
Billedhoggerforening, kunstelev eller nyutdannet kunstner. For andre personer avgjør daglig leder i samråd
med styreformann eller to styremedlemmer, om muligheten til å benytte seg av lagets område og utstyr.
(Med utstyr forstås hovedsakelig luft, slanger og leid verktøy.)
2. FØR IGANGSETTING AV PROSJEKTER
Før det plasseres stein eller annet råmateriale for et prosjekt skal man innhente tillatelse til dette av lagets
disponent.
3. SIKKERHET
Alle som arbeider på tomta plikter å bruke verneutstyr som briller, øreklokker, støvmaske, vernesko
og evt. annet utstyr etter pålegg fra daglig leder. Noe av utstyret kan kjøpes av Steinskulptur.
4. ORDEN
Dagleie på kr 25,- betales fra og med dagen etter at råemnet er ankommet lagets område og arbeidet skal
påbegynnes senest 2-3 uker etter emnets ankomst lagets område. Det er ikke anledning til å ha flere uferdige
eller upåbegynte prosjekter stående på lagets område og etter å ha fullført et prosjekt skal det fjernes fra lagets
område. Avvik fra dette kan avtales spesielt med disponenten. Dersom dette ikke overholdes blir forholdet tatt
opp i styret og etter å ha varslet eier, kan laget i siste instans etter 30 dager fjerne arbeidet og kostnadene
belastes eier. Hver enkelt skal hver dag rydde opp etter seg. Laget har container for kasting av stein. Dersom
man har avfall som de ansatte mener ikke kan plasseres i utplassert avfallsdunk eller container, må man selv
sørge for å fjerne dette etter hvert. Den som ikke overholder dette punkt vil kunne bli belastet med utgiftene
som rydding medfører og i siste instans kunne miste retten til å benytte seg av lagets område.
5. NÅR KAN MAN BENYTTE SEG AV LAGETS OMRÅDE
Arbeidet skal i hovedsak utføres fra mandag til fredag mellom kl. 07.00 og 17.00. Støyende arbeid skal
ikke utføres etter kl. 17.00. Dersom man har behov for å arbeide utover disse dagene/klokkeslettene skal
dette avtales med kontoret. Dette begrunnes med hensyn til sikkerhet og naboer.
6. PRISER FOR Å BENYTTE SEG AV LAGETS OMRÅDE
Andelshavere og medlemmer av Norsk Billedhoggerforening betaler følgende:
- leie av plass (kalenderdager man ikke arbeider), pr. dag kr 25,- leie av hoggeplass, mandag - fredag
inntil 4 timer kr 50,- / over fire timer kr 100,- leie av hoggeplass, lørdag – søndag
pr. dag kr 150,- for prosjekter som er påbegynt og som det er gitt tillatelse til å lagre på lagets område skal det betales leie på
kr 25,- pr. dag. Det kan i spesielle tilfelle avtales avvik fra kravet om leie for lagring av påbegynte
prosjekter.
Prosjekter som ikke er ferdige før værforholdene fra november til mars vanskeliggjør fullførelse, kan lagres til
neste vår uten at det belastes for leie. Lagringen skal avtales spesielt med kontoret.
Andre (dvs. personer som ikke er nevnt i første setning under punkt 1) betaler kr 200,- pr dag / avtales
eventuelt i hvert enkelt tilfelle.
For arbeider som ikke er bestillingsarbeid skal det betales leie innen et år etter ferdigstillelse, hvis ikke annet
avtales.
Kunststudenter arbeider gratis i et visst tidsrom som avtales med kontoret. De må kun betale for eventuelt
«slitemateriell».
Den enkelte leietager må betale for forbruk av slipeskiver til smergelmaskin o.l.
SA Steinskulptur kan med en måneds varsel endre regler og priser for benyttelse av lagets område.
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