
Til deg som vil leie 
lokaler i Mølleparken  
 

 

 

 

 

Hver søndag fra 1. mai til 31. september har Mølleparkens 
Venner kafé, loppemarked, kunstutstilling og salg fra 
drivhuset. Ofte er det i tillegg konsert på tunet. Viss du 
ønsker å se leielokalene er dette en fin anledning.

Kjøkkenet i Låven er lite og kokken trenger plass til å legge 
på fat. Dette kan skje inne i kafélokalet.

Søndagskafé i Mølleparken er en viktig møteplass på Tau.

Til deg som vil leie lokaler i Mølleparken
Låven (oppe på Brugsløa) og Villa Tou i Mølleparken er  
populære å leie. Lokalene er sjarmerende og
omgivelsene rundt er nydelige.

Når du leier i Mølleparken innebærer det stor egeninnsats, 
men også mulighet til å prege selskapet slik du selv vil.
Hvert år blir lokalene i Mølleparken utleid til bryllup, selskap, 
konfirmasjon, konserter og basarer.
Strand kommune bruker også lokalene til møtevirksomhet.

Strand kommune eier Mølleparken med bygninger og park. 
Stiftelsen Tou Brug har ansvar for vedlikehold og økonomi. 
Mølleparkens Venner driver aktivitetene og vedlikeholdet
i parken med stor dugnadsinnsats.

Mølleparken sin utleievirksomhet er også basert på dugnad, 
og vi har ingen vaktmester som kan stille opp på kort varsel. 
Fint om du gjør deg godt kjent med lokalene i god tid før 
gjestene dine kommer.

Utleieansvarlig Ona Søyland, ona@lyse.net
eller tlf. 952 51 824.
Andre som kan svare på spørsmål er leder for
Mølleparkens Venner, Martin Sigmundstad,  
msigmsigmund@online.no
eller brannansvarlig Rolf Ersdal – 913 10 690



 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Villa Tou

Paviljongen

Veteranbiltreff i Mølleparken

LOKALER
•	 Lokalet i øverste etasje i Brugsløa heter Låven og er 

godkjent til 150 personer
•	 Villa Tou er best egnet til 35 gjester eller mindre
•	 Paviljongen passer for mindre grupper - opp til 10 stk.

PRISER 2023
SELSKAP, JULEBORD 
•	 Låven 7500,-
•	 Villa Tou 5000,-
•	 Paviljong 600,- Må gjøre rent selv.
•	 Partytelt 1200,- Må montere selv, 5 x 8 meter
•	 Det er andre priser i ukedager, for møter, konserter, kurs 

med mer
BRYLLUP
•	 Låven 10 500,-. (fra kl 12 fredag til kl 12 søndag)
•	 Villa Tou 8000,-  (fra kl 12 fredag til kl 12 søndag)
•	 Pakkepris 17 000,- Låve, villa, paviljong og partytelt
•	 Viss dere ønsker flere dager å dekke på koster der 

3000,- pr dag

SE LOKALENE
•	 Kafeen i Mølleparken er åpen fra kl 13 til 16 hver 

søndag fra 1. mai og ut september. 
•	 Elles kan du låne nøkler hos Ona som bor i Kvern ve-

gen 41 (samme gate som Låven)

DEKKE
•	 Vi har ikke duker og trekk til stoler i Låven
•	 I villaen kan duker brukes, men de må da vaskes og 

leveres tilbake i god tid før neste helg
•	 Det skal være tørkehandkle, såper, oppvasksåpe og 

kaffefilter, men det er fint om du gir beskjed om noe 
mangler

•	 Konfirmasjon: De som leier på lørdagen får dekke 
dagen før, men må være ute av lokalene innen kl. 20. 
De som leier søndagen må dekke lørdagen etter kl 20. 
Det blir da ingen ekstrafakturering for å dekke dagen før 
leiedato

KJØKKEN
•	 Kjøkkenet i Låven er lite og kokken trenger plass til å 

legge på fat. Dette kan skje inne i kafélokalet

NØKLER
•	 Hentes kl 12 og bringes tilbake kl 12 dagen etter  

arrangementet (annet kan avtales)

RYDDING
•	 Låven, kjøkken og trapperom i løa må være ryddet  

innen kl 12 på søndager (gjelder mest sommerhalvåret)
•	 Selv om arrangementet skal være ferdig kl 02.00 tillates 

det at det ryddes etter den tid. Mange selskaper klarer å 
rydde det meste før de går hjem om kvelden

•	 Søppelsekker settes i søppelrommet i servicebygget
•	 I villaen kan søppel kan stå igjen i sekker på kjøkkenet

TOALETTER
•	 Toaletter og handikaptoalett finner du i servicebygg ute 

på tunet 
•	 Handikaptoalettet er åpent på dagtid for turgåere og 

låses automatisk kl 21 om kvelden. Viss dere trenger å 
bruke det etter den tid må dere gi beskjed 

VARME
•	 Låven er isolert i både tak og vegger og holder godt  

varmen en normal vinterdag
•	 To varmepumpene justeres til ønsket temperatur ved 

dekking av lokaler
•	 Varmen i villaen er digitalt styrt. Gi beskjed på sms til  

952 51 824 dagen før du ønsker varme satt på. Her må 
ingen ovner justeres. Viss dere ønsker å endre varmen er 
det er hjul inne i peiskroken som kan regulere varmen  
5 grader opp eller ned

BRANNSIKRING
•	 Du, en gjest eller en på kjøkken må være brannansvarlig 

under arrangementet. Eget ark om brannværn blir sendt.
•	 I Villa Tou kan vedovnen brukes, men ikke peisen. 



 

 

 

 

 

 

INGEN  
PARKERING

ING
EN PARKERING

På søndagskafé kan du oppleve drivhussalg og 
loppemarked

Sang for brudeparet.

Parkeringsmuligheter rundt Bruksløa

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

Villa Tou

Paviljongen

Veteranbiltreff i Mølleparken

WIFI
•	 Låven: Loven 2 eller 5 – passord: Nett2016
•	 Villa Tou: Villapark – passord: VillaTou

PARKERING
•	 Det er ofte arrangement i både villa og løe samtidig, 

så vi anbefale gjester i villaen å parkere i området 
rundt bensinstasjonen. Fint om du gir beskjed til dine 
gjester

•	 Kjøring til villa kun ved varetransport og  
bevegelseshemmede

•	 Det er en del feilparkering nær Tau Mølle. Biler må 
ikke parkeres langs gjerdet på nedsiden av Brugsløa 
eller slik at gjennomkjøring/innkjøring for store trailere 
til mølla vanskeliggjøres! Dette gjelder døgnet rundt

•	 Mølleparken disponerer 50 parkeringsplasser i 
båthavna

•	 I sommerhalvåret må biler fjernes fra tunet før  
kaféåpning kl 13 neste dag

MAT
•	 Vi har ingen matlevering, men kan nevne noen kok-

ker/firma som er kjente i våre lokaler:  
Frode Veland, Kenneth Austerheim, Ellen Lendingen, 
Ryfylke bakeri, Rosehagen kulturkafè, Ryfylkegarden 
Holta, Skjeggbustene på Kaien

•	 Vi har ikke servitører
•	 Det er tillatt å ta med drikke selv

VIELSE
•	 Dere ordner selv med prest eller kommunen til vielse

BETALING
•	 Vi sender ut faktura på e-post. Dette kan skje i ukene 

før eller etter leiedato

DUGNAD
•	 Hver onsdag i sommerhalvåret samles en del dug-

nadsfolk for å holde anlegget ved like. De har felles 
matpause kl 18.30 og sitter da enten i kafeen eller 
ute på tunet

•	 Ellers er det ofte kjentfolk i parken som jobber med et 
eller annet prosjekt

•	 Disse kan også svare på spørsmål

LITT INVENTAR PÅ LÅVEN
•	 Piano
•	 Projektor - høytaleranlegg
•	 11 runde bord på 180 cm diameter
•	 30 bord på 120x80 cm
•	 Uttrekkbar scene på ca 5 x 4 meter
•	 5 kjøleskap, 1 liten fryseboks
•	 Bestikk og servise til med mer til 150 stk

NYTT
•	 Det planlegges en permanent utstilling som skal 

plasseres langs den ene vggen i Låven.

LITT INVENTAR I VILLA TOU 
•	 Fem finere duker ligger på kontoret på loftet.
•	 Fint servise til 30 stk.
•	 Det finnes mange forskjellig glass, men ikke nok til å 

dekke alt likt. Har vannglass til 30 stk.
•	 Champagneglass 78 stk


