Fjelltun Ungdomssenter og Leirskole
3750 Drangedal
Telefon: 35999721
www.gautefall.org
e-post: post@fjelltun.org
Bankgiro: 2635 05 00307

Vi takker for forespørsel om leie av Fjelltun.
Minimumsleie for Fjelltun del 2 ei helg er 3.600 kr.
For mer informasjon se utleievilkår.
Gautebu/ Fossebu
Overnatting per person
Fredag-søndag
300
Fredag-lørdag/ lørdag-søndag
250
Døgnpris
150
Barnepris på overnatting: 0 – 3 år gratis, 4 – 12 år halv pris.

Ved bestilling må det innbetales depositum (se utleievilkårene på neste side)
Alle som leier Fjelltun må betale for vask/renhold etter bruk.

Vaskepriser:
Gautebu
Fossebu

kr. 850.kr. 300,-

Mer informasjon og fine foto på www.gautefall.org

Utleievilkår for Fjelltun
Del 2
Mindre grupper kan leie del 2 som omfatter Gautebu, Fossebu og har plass til grupper på opp til 30 personer.
Minimumsleie for del 2 per natt er 1800 kr.
Minimumsleie for ei helg er 3600 kr. Vasking kommer i tillegg.
Depositum for del 2 er 1500 kr.

Ankomst:
Husk å gi klar beskjed om når dere regner med å ankomme Fjelltun
Leirstedet disponeres av leier fra kl.16 på første utleiedag til kl.14 siste dag, hvis ikke annet er avtalt.

Skade:
Det er forbudt å skrive på veggene med mer på Fjelltun og vil bli bøtelagt med minimum 1000 kr.
Skader som påføres inventar, utstyr, beplantning og uteområder etc. må straks rapporteres til daglig leder.
Erstatning betales sammen med oppgjør for leie, eller etter avtale.
Det vil bli fortatt kontroll av rom, utstyr og anlegget for øvrig, før ankomst og etter leierens avreise.

Brann:
Det er montert brannvarslingsanlegg i alle bygg og leierne må gjøre seg kjent med dette. Se oppslag ved
brannsentralene og informasjon i den mappe som utleveres ved ankomst.
Fjelltun er pålagt brannsikring, og anlegget må ikke sette ut av funksjon. Skader som blir påført anlegget vil
bli anmeldt og reparasjonskostnadene belastet leieren.

Vis hensyn:
Forstyrr ikke naboene med bråk og støy fra for eksempel radio og cd-spiller med mer.
Bruk av alkohol er ikke tillatt.
I tørkeperioder er bruk av åpen ild/ bål ikke tillatt.

Annet:
Leierne må selv ha med dyne, pute, laken, dyne- og putetrekk eller sovepose, laken, pute og putetrekk.
Alle må ha med tøfler/ innesko til bruk på Fjelltun! Det er montert myntapparater i dusjene. Polletter kan
kjøpes på Fjelltun for kr. 5

Oppgjør:
Vi ønsker å få oppgjøret over leien umiddelbart etter oppholdet, så vennligst utfyll de skjemaer dere får
utlevert ved ankomsten.

Vask og renhold med mer:
Før avreise må alle rom ryddes og tømmes for søppel. Papirkurver må tømmes i de store søppelbøtter. Også
utendørsområdet må være ryddet før avreise.

Depositum og avbestilling:
Avtalen om leie av Fjelltun trer først i kraft etter at depositumet er innbetalt.

•
•

Ved avbestilling omgjøres depositumet til avbestillingsgebyr.
Avbestilles oppholdet mindre enn 14 dager før avtalt leiedato må leietakeren betale 2x
depositum i avbestillingsgebyr.

Prisendringer
Fjelltun forbeholder seg retten til å endre på prisene og vil i god tid varsle leiene om disse endringer. Er
endringene bare små justeringer blir leiene ikke automatisk varslet.

Praktiske opplysninger om Fjelltun
•

Tøfler/ innesko. Vi ber alle ha med seg tøfler/ innesko og bruke disse i alle
bygg på Fjelltun.

•

Sengetøy: Leierne må selv ha med sovepose eller dyne, pute, laken, dyne- og
putetrekk. Husk tøfler/ innesko til bruk på Fjelltun!

•

Førstehjelpsutstyr finnes i Liabu ved mynttelefonen i gangen rett før
kjøkkenet.

•

Ved finnes i vedhuset bak kjøkkenet – døren lengst til høgre.

•

Rengjøringsrom i Gautebu

•

Tørkerom finnes i kjelleren unner Liabu. Husk å slå på varmen + vifte. Det
tar lang tid før rommet blir ordentlig varmt. Ikke dekk til varmeelementene.
Husk

• Brannalarmer og slukningsapparater
Fjellbu: Følg instruksjonen som henger ved alarmen. Alarmen er i 1. etasje
ved inngangsdøren.
På Fjellbu er 2 brannslanger, en oppe og en nede.
Liabu/ Gautebu: Går brannalarmen på Liabu/ Gautebu, er der nok en feil i
systemet.
Ved systemfeil angir rødt lys hvor feilstedet er, tresifret tal (se skjemaet på
veggen ved alarmen).
Ved brann vises rødt, blinkende lys hvor brannen er, tresifret tal (se skjemaet
på veggen ved alarmen). Alarmer brannvesenet på 110 og prøv å slukke
brannen om mulig.
Hvis brannalarmen starter ved en feil så gjør følgende for å avstille og
tilbakestille alarmen:
1 Trykk: Brann/ feil/ kvittering
2 Trykk: Brann/ feil/ forsink/ avstilling
Elektro 4 har ansvaret for våres brannvarslingssystem og er døgnbetjent på
tlf.35900100

Gautebu
Gautebu 2.etasje har 6 rom og 24 senger.
Gautebu 1.etasje har 2 rom og 10 senger. I alt 34 senger.

