
EKSEMPEL PÅ  

LEIEKONTRAKT FOR LEIRSTEDET PÅ RANDØYA             Dato:  

……………………………….er tildelt plass på leirstedet i tidsrommet ………………….. 

Dere får disponere livbåt, samt alt tilgjengelig båt, og friluftsutstyr. Dere har tilgang til fjellanlegget, brakke 

22 (spisemessa), samt sovebrakke 25 og brakke 37 (sykebrakka). Utstyr kan fraktes ut tidligere etter avtale.  

Transport av elever, personlig bagasje, materiell og proviant frakter dere selv med leirstedets livbåt. Denne 

båten disponerer dere under hele oppholdet. Livbåten ligger ved «sjøkurs» og hentes og leveres der som 

tidligere år. Nøkkelen henger i styrhuset og skal gjøre det under oppholdet, og ved tilbakelevering. 

Utleieprisen er kr 180,- pr døgn pr elev (230.- for private) for skolene i Kristiansand.  

Nøklene til bygningene på Randøya finner dere i nøkkelsafe ved nordre inngang til spisebrakke (22). Koden 

er 1802. I nøkkelsafen finner dere nøkkel til spisebrakka (22). I kott innenfor nordre inngang til denne, 

henger nøkler til øvrige bygg. Nøkkel til fjellanlegget er den samme som til brakke 22. 

Fjellanlegget skal være låst om natten. Nettingdør i tunell for adgang til museumsdelen skal kun være låst 

opp i forbindelse med besøk i museumsdelen og ved bruk av fjellhallen. 

Leder går gjennom brannforskriftene med samtlige deltakere og ledere ved ankomst. 

Dere forplikter dere til å følge gjeldende detaljregler for bruk av båter, utstyr og bygninger. Se oppslag på 

infotavler. Livbåt skal legges i merket «bås» i flytebrygga når den ikke er i bruk. 

Dere kan regne med at båter og fiskeutstyr er i orden og at livbåten har tilstrekkelig drivstoff, olje, 

smørefett og kjølevæske. Vaskemidler, toalettpapir og vaskeutstyr, samt ekstra poser til støvsugere skal 

være på plass. Trillebår til utstyrsfrakt står innenfor jerndør til fjellanlegget. 

Dere vasker og rydder alle brukte rom i henhold til oppslag på stedet. På samme måte skal inventar 

plasseres som vist på opphengte fotografier. Det er en søppeldunk på hvert soverom som tømmes før 

avreise. Søppel kildesorteres. Papir, mykplast, glass, metall og flasker tømmes i samlesekker i kjelleren til 

brakke 22. Restavfall og matsøppel tar dere med hjem selv.  

Det er spesielt viktig at vinduer er lukket og ytterdører på alle brukte bygninger og fjellanlegget er låst ved 

avreise. 

Gardinene skal IKKE trekkes for. Alle lys, ovner og andre elektriske installasjoner (bortsett fra fryseboks) 

skal slås av.  

Båtene skal være forsvarlig fortøyd og med åpen lensing. 

Nøklene plasseres der dere fant dem ved ankomst. Mail med opplysning om antall deltakerne, samt evt. 

andre opplysninger sendes på mail til «thor.sangesland@kristiansand.kommune.no» dagen etter endt 

besøk. 

Dersom bestillingen kanselleres, må dere betale gebyr etter gjeldende regler. Dette gjelder også ved 

ufullstendig vasking og evnt skader på inventar og utstyr. 

Velkommen til Randøya! 

Hilsen Thor               Vi aksepterer innholdet i denne avtalen: …………………………………………….. 

Sendes snarest i retur til:  thor.sangesland@kristiansand.kommune.no  
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