REGLEMENT FOR ULLERØY LEIRSKOLE
(Skal utleveres sammen med nøkkel)
1. Forespørsler vedrørende utleie rettes til Sarpsborg kommune v/servicetorget.
2. Leirskolen leies ut til lag/foreninger fortrinnsvis til barn og unge i skolens sommerferie og i helger
fra uke 16-42. Det er ikke anledning for leietagere eller andre brukere av leirskolen til å konsumere
alkohol på leirskolens område.
3. Antall leietagere det er kapasitet for er: innendørs i sovebrakka, 34 personer.
I telt ute, 50 personer. Obs! sengetøy (dyner, puter og sengelaken) følger ikke med.
Nye madrasser har trekk som skal tas av og vaskes dersom de blir tilsølt (sengevætere/oppkast ol.)

4. Parkering og telting skal kun foregå på øvre plass, ikke ned mot stranden. Vikingteltet som er
plassert /v sovebrakka er leirskolens eie og kan ikke benyttes av leietagere
5. Nøkkel hentes i servicetorget, 1.etg. Sarpsborg rådhus i arbeidstiden (0830-1500), og leveres
nærmeste virkedag etter utleiens slutt. Leietaker skal ikke ankomme leirskolen før etter kl 17.00.
6. Søppel kastes i container som står på gårdsplassen. Søppel som ikke kan kastes i containere, må
leietaker selv ta hånd om.
7. Ved behov for bryggeplass, benytter leietaker venstre side, enden av brygga brukes ikke til
fortøyning. Brukes kun til av- og påstigning i båter. Dette gjelder kun i skolens ferie.
8. Inventar som blir ødelagt skal erstattes. Meld fra til servicetorget, tlf. 69108000.
Kast ikke ødelagte ting, men la det ligge framme. Gjenglemte ting kan hentes i Tune Adm.bygg etter
avtale Tlf:47454366 (08.00-13.00)
9. Det er ikke lov med levende lys i lokalet
10. Av hensyn til hyttenaboer skal det være ro utendørs etter kl. 2300.
11. Leietaker sørger for å feie gulv, tørke bord, vaske opp servise, rydde bord og stoler på plass og
fjerne søppel. Er stekeovnen benyttet skal den rengjøres etter bruk, rensemiddel finnes på
kjøkkenet
12. Alle lys skal være slukket (ikke utelys), vinduer skal være lukket og dører låst når stedet forlates.
13. Vedkommende som leier blir å anse som ansvarlig, og blir belastet økonomisk ved eventuelle
ødeleggelser i bygget. Ansvarlig leietaker skal først inn og sist ut av bygget. (henviser til sjekkliste)
14. Leietaker i skolens sommerferie (ukeleie) har tilgang fra kl. 1200 mandag. Dersom leietaker har 2
ukers sammenhengende leie, må det legges til rette for renholderne slik at renhold kan starte
mandag kl. 0700, evt. meldes til renhold at leietaker selv sørger for renholdet.
15. Tilgangstider må respekteres: Mandag kl. 1200, dog kan ansvarlig ledere møte søndagen før, i
samråd med inneværende ukes leietaker, med diverse varer o.l., som ikke må plasseres til hinder
for renholderne.
16. Båter og kanoer leies ikke ut og må ikke brukes.
17. Av brannmessige hensyn er det ikke tillatt med overnatting i hovedhuset.
18. Det finnes en fast utegrill på området denne kan benyttes «husk brannfaren» påse at grillen er
slukket når du forlater den.
19. Brudd på reglementet vil medføre at leietaker neste gang ikke får leie.

NB!! På grunn av klager fra hyttenaboer er det svært viktig at pkt. 9 i reglementet blir overholdt.
Vi vil også henstille til leietakerne at støynivået på dagtid blir holdt innenfor akseptable grenser, f.eks. ikke
høy musikk fra store høyttaleranlegg og bruk av ropert.
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