
Regler speiderbrakka på Randøya. 
 
Alle bygningene på det tidligere forsvarsområdet eies av Kristiansand Kommune. 

Brakke 28 («Østre Randøya 210») disponeres av 2. Kristiansand FSK og 7. 

Kristiansand sjø i felleskap. Vi disponerer også merket båtplass i havna. Speiderne 

har forpliktet seg til å vedlikeholde hytta og utearealene, og betaler leie til kommunen. 

Bygningen disponeres fortrinnsvis til speideraktiviteter, og kan brukes av 

speiderfamilier i sommerferien etter avtalte regler. Utedo må benyttes.  

Det er flere andre leietakere på Randøya, og vi skal ha et godt naboforhold til dem. 

Det er også mange båtturister som alle er velkommen til øya.  Vis hensyn! 

 

1. All bruk av hytta avtales på forhånd med hytteansvarlig. 

2. Brukere skal benytte nøkkel i nøkkelboks ved inngangsdøra. 

3. Alle som bruker hytta skal skrive seg inn i hytteboka. 

4. Kjæledyr som for eksempel hund, katt eller kanin kan ikke tas med inn  

    av hensyn til allergikere. 

5. Hytta har 4 soverom med tre sengeplasser i hvert rom (enkeltkøye og 

     dobbeltkøye). Eget sengetøy må tas med. 

6. Den ansvarlige for turen sørger for at hyttereglene og kommunale koronaregler  

    etterleves. 

 

Strøm. 

Hovedsikringen er avslått når du kommer. Slå denne på i sikringsskapet når du 

kommer, og slå av når du reiser. 

 

➢ Behandle bygning, inventar og utstyr med forsiktighet. 

➢ Hold rømningsveier klare i tilfelle brann. 

➢ Forlat hytta rengjort og ryddig. Støvsug og vask alle rom. Vær spesielt nøye 

på kjøkken og under sengene. Bruk desinfeksjonssprit på kontaktflater. 

➢ Fyll vedkurv med tørr ved og tenneved. Det er ved i kjelleren. 

➢ Rengjør ovn og tøm kald aske i ei steinrøys. 

o NB. Kast aldri varm aske i naturen, vi må unngå skogbrann! 

➢ Forlat hytta med åpen kjøleskapdør. 

➢ Sjekk at alle vinduer er låst. 

➢ Slå av hovedstrømsikring når du reiser. 

➢ Ta med søppel hjem. 

➢ Rengjør uteplassen og sett utemøbler på plass i kjelleren. 

➢ Vann uteplanter ved behov. 

 

Meld fra om skader eller mangler på hytta til hytteansvarlig snarest. 

 

Kontaktpersoner/hytteansvarlige: 

 

Kai Lindal  2. Kristiansand  Telefon 916 65951 

Einar Øslebye 7. Kristiansand  Telefon 918 81880 

 

Hyttereglene er vedtatt av gruppetingene i 2. Kristiansand FSK   

og 7. Kristiansand  sjø våren 2006. Reglene er revidert i 2019. 


