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OKSØYA LEIRSTED 2020. UTLEIEREGLER OG PRISER 
 

1. EIERSKAP OG FORMÅL 

Oksøya Leirsted eies og drives av Normisjon region Telemark. Det er primært bygd for kristne 

samlinger, men leies ut til andre leietagere som respekterer stedets profil. 

 

2. BETJENING 

Leirstedet er ubetjent, noe som betyr at leietagerne må sørge for mat og måltider selv. Det vil 

være en plassansvarlig som kan kontaktes hvis det blir behov for det. Navn og telefonnummer 

vil være oppslått på leirstedet.  

Nøkkelutlevering avtales med regionkontoret, men så langt det lar seg gjøre vil det være en 

representant for leirstedet til stede ved inn og utsjekk.  

 

3. LEIRSTEDET BESTÅR AV: 

Det er totalt 100 sengeplasser på Oksøya leirsted. Disse fordeler seg slik:  

 HOVEDHUS - Spisesal, kjøkken m/kjølerom, møtesal, aktivitetsrom, loftstue,  

2 rom med 2 senger, grupperom, toaletter (gutt/jente/handikap), bøttekott og kiosk.  

 INTERNAT ”HAGEN” -  10 stk. rom med 4 senger og 1 stk. 6-mannsrom/handicap-

rom. Det er fem toaletter og fem dusjer på internatet.  

 INTERNAT ”JORDET” – 9 stk. rom med 4 senger og 1 stk. rom med 2 senger og ett 

familierom med plass til 6 (dobbeltkøye nede). Det er 5 toaletter og 5 dusjer på internatet. 

 BRYGGERHUSET 2 rom med 2 senger, 1 rom med 4 senger. Det er et bad med toalett 

med dusj i bryggerhuset. Det er også kjøleskap og et lite kjøkken i huset. 

 GAMLEHUSET leies normalt ikke ut. Det er ikke toalett, kjøkken eller innlagt vann i 

huset. Det gjøres unntak for sommeren 2020, da gamlehuset leies ut som en gammeldags 

hytte uten innlagt vann, men med kokemuligheter. Leietagerne benytter handicaptoalettet 

på Hagen. Dette inneholder også dusj.  

 NB! Det er puter og strekklaken i sengene, men alle må ta med laken og putevar samt 

dyne eller sovepose.  

 Stedet har rikelig med uteplass og egen badestrand. Det er egen fotballbane og 

volleyballbane, basketkurv og sandkasse. I kjelleren er det aktivitetsrom der man kan 

spille innebandy og bordtennis. På grunn av smitteverntiltakene i år, låner vi ikke ut noe 

utstyr som baller, racketer e.l. Merk! Leietaker må selv ta med fotball, volleyball, 

bordtennis-racketer og baller.  

 

4. KIOSK 

Vi holder ikke kiosk for leietakerne på Oksøya. Alt av kioskvarer må medbringes av 

leietakerne. 

 

5. ORDEN OG SØMMELIGHET 
Leietakeren er ansvarlig for at arrangementet holder seg innenfor alminnelig sømmelighet og 

orden, og at det ikke utfordrer stedets kristne formål. Vis hensyn til naboene, særlig om 

kvelden! 
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6. RUSMIDLER OG RØYKING 
Det er ikke tillatt å bruke rusmidler på leirstedet. Røykeloven gjelder også på Oksøya! 

 

7. BRANNALARM 

Branninstruks (vedlagt) må leses og følges! Gjør dere kjent med instruksen og bygningene 

Brannalarmsentral er i gangen på Bryggerhuset.. Fordel ansvar, (se branninstruksen). 

Lag liste med deltakernes navn og hvilke rom de bor på, sett navn på dørene.  

 

8. PRISER PR. 01.01.2020 

Minsteprisen for å leie hele leirstedet er 6300 kr. pr. døgn. Prisen inkluderer 45 deltakere. 

Overnatting per person utover de første 45 er kr. 150 pr. døgn. Barn under 3 år gratis 

Depositum kr 6.300,- betales ved avtaleinngåelse. Depositumet betales ikke tilbake om leien 

kanselleres mindre enn to måneder før avtalt leieperiode.  

 

9. RENHOLD, SKADER OG SMITTEVERN 

Leietaker har ansvar for å vaske ut etter seg før utsjekk. Det er mye sand på leirstedet, derfor er 

det nødvendig å sope eller støvsuge gulvene før en vasker. Kryss av på vedlagte 

vaskesjekkliste for å være sikker på at stedet er rengjort og klar til bruk for neste leietaker, før 

dere forlater stedet. 

Leietaker er også ansvarlig for renhold underveis og for at smittevernet blir tilstrekkelig 

ivaretatt. (jfr. egne smittevernregler). 

Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på bygninger eller inventar. Meld fra til utleier om 

noe blir skadet og skriv det på oppgjørsskjemaet.  

Stedet blir sjekket mellom hver leietager, Dersom det ikke er tilfredsstillende renhold eller vi 

oppdager skader, skriving på veggene e.l. blir dette vasket/ reparert for leietakers regning. 

 

10. ANDRE OPPLYSNINGER 

Leier må selv ha med all mat som skal brukes. Eventuelt engangsbestikk må også tas med. NB! 

Det skal ikke legges igjen mat på leirstedet!  

Leirstedet har to gassgriller som står til disposisjon for leietakerne. Det er gass til grillene på 

leirstedet. 

 

11. TRANSPORT.  
Siden det ikke går offentlig transport til Oksøya i sommer, anbefaler vi at dere kontakter M/F 

Dikkon som tilhører Klokkerholmen leirskole, tlf. 913 68 323. Kapasiteten på båten er redusert 

til 30-40 plasser pr. tur i sommer. Oksøya leirsted har en mindre båt i beredskap for leietakerne, 

men den er ikke beregnet på massetransport av folk til øya.   

 

12. OPPGJØR 

Faktura sendes ut ifra opplysningene i oppgjørsskjemaet + eventuelle tillegg for skader / 

manglende renhold. Ved eventuelle tillegg blir leietaker kontaktet før fakturaen skrives.  

 

VIKTIG !!!! 
 

VASKE-/SJEKKLISTA SENDES NORMISJON REGION TELEMARK,  

SAMMEN MED FERDIG UTFYLT OPPGJØRSLISTE  

INNEN 3 – TRE – DAGER ETTER OPPHOLDET. 

 

 

Vi ønsker dere et fint opphold på Oksøya Leirsted! 


