
STIFTELSEN SÆLØR SKOLE       

REGLER FOR BESØKENDE 

 Skolen har senger m/ madrasser, dyner og puter. Laken, dynetrekk og putevar 

medtas. 

 Koppehåndklær og vanlige håndklær medtas. 

 Besøkende holder selv toalettartikler som papir, såpe o.l. 

 Bad, alle rom som har vært benyttet samt gulv skal rengjøres slik at det ser pent og 

hyggelig ut for neste leietaker. Støvsuger finnes i bøttekottet, vaskeklut medbringes. 

 All mat må være fjernet ved avreise – kjøleskapet må være rengjort. 

 Utstyr som er ødelagt skal erstattes eller gis beskjed om til utleier. 

 Skolestua skal ikke brukes dersom dette ikke er særskilt avtalt. 

 Gjenstander fra bygningen skal ikke fjernes/ lånes ut uten avtale med utleier. 

 Ovner og lys skal slås av ved avreise dersom ikke annet er avtalt. 

 All søppel tas med fra Sælør skole (container finnes på brygga i Korshamn, egen 

nøkkel på nøkkelknippet). 

 Alle som besøker og har adgang til Sælør skole, skriver seg inn i gjesteboken. 

 Vis respekt for øyas egenart - det gjelder naturen både under og over vann, 

’kjøreregler’ i lokalsamfunnet. Vis hensyn. 

 Båtplass nr C5 i båthavna i Korshamn kan benyttes i samme periode som en leier 

skolen. (Nr. står på flytekorken på nøkkelknippet.) 

 Det skal være stille utenfor huset etter kl. 23.00. 

 Det er forbudt å røyke inne i huset. 

 Utendørs dusj skal være tilgjengelig for alle – også de som ikke leier skolehuset.  

 Vis respekt for privat eiendom og brygger. Besøkende har kun anledning til å benytte 

brygga ved skolehuset, og evt. andre offentlige brygger.  

Det legges til at leien forfaller til omgående betaling og senest en uke etter at oppholdet har 

funnet sted, bankkontonr.: 3085 30 13141 

Styret. 

Kontakt: Venke Moe - 9097950, Ingvild Løvdal – 45660475 eller Frøydis Skaufel - 90186012 

 



Offentlige brygger på Sælør 

Bryggene markert med rødt er tilgjengelige for allmennheten. Brygga ved skolehuset er også 

tilgjengelig for allmennheten, men den er forbeholdt gjester som har leid skolehuset. Det bes om at 

skolehusets gjester respekterer private brygger og eiendommer.  

 

 

Styret for Stiftelsen Sælør skole 


