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          A) HUSREGLENE FOR LÅN : Utdeles til låntager – sammen med nøkkel til Sjøbua når de skal skrive seg inn for lån-- i  HUSBOKA. 

B) HUSREGLENE ligger også på hylla sammen med HUSBOKA. Leier må ta med seg et eksemplar når de skriver seg inn i HUSBOKA. 

 

Om Sjøbua:  
Sjøbua er samlingssted for alle som bor i Strandparken og tilhører Strandparken Velforening.  
All bruk begrenses til medlemmene i Strandparken Velforening.  
Låntakerne plikter å gjøre seg kjent med og akseptere disse husreglene for Sjøbua:  

 
1) Lån av Sjøbua – som betales med NOK 250,- per døgn til dekning av vedlikehold og 

faste utgifter.  
(Det er til avbenyttelse 2 dyner og 2 puter. Ligger i skuffene under dobbeltsengen.  
Utover det må den enkelte som låner ta med nødvendige: Laken, dynetrekk og putevar).  
 Maksimum utlånsperiode er tre – 3 - døgn.  
 

2) Rutiner ved bruk: 

       A)  All bruk av Sjøbua må registres i HUSBOKA, som ligger i Sjøbua.  
Ønsket lånetid, navn, adresse og telefonnummer til den ansvarlig låner/bruker – 
skal skrives tydelig inn i HUSBOKA. 

 
B)   Styreledere i de respektive Sameiene har nøkkel til bruk ved registrering i   

HUSBOKA. (Hvis de ikke er til stede – kontakt en av de ansvarlige for Sjøbua). 
 HUSREGLENE FOR LÅN AV SJØBUA – leveres ut sammen med nøkkelen. 
 

 C) Utlånsnøkkel / Hovednøkkelen skal hentes hos ansvarlig for Sjøbua før lånet starter.  
 

 D) Ved avbestillinger / forandringer må dette rettes i HUSBOKA.  
 
E)   Innsjekking ved overnatting er kl. 15.00. Utsjekking etter overnatting er kl. 11.00.  

Og utlånsnøkkel / Hovednøkkel leveres tilbake til den ansvarlige for Sjøbua. 
 
F)  Lokalene skal rengjøres etter overnatting innen kl. 11.00.  
  Oppvaskmaskin og kjøleskap tømmes. Og vann til oppvaskmaskin stenges. 
 

  G) Kontakter for kaffetrakter og andre elektriske apparater kobles fra etter bruk. 
   Alle varmeovnenes termostater skal stå på +16ºC - når en forlater Sjøbua. 

  
 H)  All søppel fjernes (3 søppelbøtter) av ansvarlig bruker / låntager.  

     Nye søppelposer innsettes. 
       
I)   Vi oppfordrer låntager til å ta hensyn til naboer. Og etter kl. 23.00 skal det være ro. 
 
J)  Innbetalinger for lån - gjøres til Sjøbuas bankkonto 1503.52.87814 Låntager og 
betaler må være samme person! Betalingsfrist: Senest 14 dager etter avsluttet lån.  
 

Ansvarlig/kontaktperson for Sjøbua og utlevering av Utlånsnøkkel / Hovednøkkel / Stor 
nøkkel:   

 
 1) Thore Foss,  Strandparken 161 telefon: 45468309           e-post: thorefoss@outlook.com           
 2) Marianne Erichsen   Strandparken 106B telefon: 99240246           e-post: mar-eric@online.no 
 3) Nils Gabrielsen Jørgen Ferjemannsvei 22 telefon: 47460036           e-post: ngabrielsen4@gmail.com 

 
       Vel møtt i Sjøbua! Med vennlig hilsen fra Husstyret i Sjøbua og Styret i Strandparken velforening. 
 


