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VELKOMMEN TIL SPEIDERHYTTA I LILLESAND 

 

 
 

Velkommen som leietaker av Lillesand speiderhytte. Lillesand Speidergruppe er knyttet til 

Norges Speiderforbund (NSF) som er en politisk uavhengig organisasjon. 

 

Ved å leie speiderhytta bidrar du til speidergruppas viktige arbeid for barn og unge. 

Speiderhytta brukes av speiderne til ukentlige speidermøter. Hytta leies ut i sommermånedene 

og i helger, og leieinntekten bidrar til å dekke noe av driftsutgiftene på speiderhytta. Alt øvrig 

vedlikehold og renhold av hytta gjøres på dugnad fra en liten gruppe voksne. Takk for at du 

du forlater hytta ren og pen til neste leietaker.  

 

Speiderhytta ble bygget i 1926 av 1. Lillesand speidertropp, og har vært i speidernes eie siden 

da. Unntaket er krigsårene 1941-1945 da hytta ble konfiskert av tyskerne, og 

speiderbevegelsen ble forbudt i Norge.  

 

Lillesand speidergruppe ble stiftet 23. april 1913. Dette var kun 6 år etter at speiderbevegelsen 

ble startet av Sir Robert Baden Powell i England 1907. Lillesand speidergruppe er derfor en 

av Norges eldste, og har en lang og spennende historie å bygge videre på. I forbindelse med 

speidergruppas 100-års jubileum ble det skrevet en bok om Lillesand speidergruppes historie. 

Boka kan kjøpes for 200 kr ved å ta kontakt med speidergruppa (post@lillesandspeider.com). 

 

Nyttig: 

Kontaktinfo Lillesand speidergruppe: 

Gruppeleder: Tone Falkenhaug tlf 975 21 662 (epost: tonef@hi.no) 

Utleieansvarlig: bestilling@lillesandspeider.com  

Nettside: https://lillesand.speiding.no/ 

www.speiding.no  

Lillesand kommune: tlf. 37 26 15 00  

 

Vi håper du får et fint og vellykket opphold i Lillesand. Som alltid når det gjelder utleie 

gjelder følgende hovedprinsipp: Du forlater stedet i den stand du selv ønsker å finne det. 

Feil og mangler som bør rettes, vil vi gjerne fikse før neste utleie.  Om nødvendig så ta en 

telefon til speidergruppa. 
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REGLEMENT LILLESAND SPEIDERHYTTE 

 

• Det er ikke lov å benytte dyner eller senger uten sengetøy! Puter, laken, dynetrekk og 

putevar må tas med og benyttes. Rene overtrekks-laken ligger på hytta, og benyttes under 

medbragt laken (se egen instruks) 

• Dersom det ved ankomsten til hytte er mangler eller at renholdet er dårlig, skal 

speidergruppa kontaktes snarest (tlf 975 21662 eller bestilling@lillesandspeider.com). 

• Stedet skal forlates i den stand en ønsker å finne det.  Det er utarbeidet instruks for 

vasking og rydding (rapportskjema). Alle punkter i rapportskjema skal følges og krysses 

av.  Utilstrekkelig rengjøring vil bli belastet leietaker! 

• Alle skader på bygninger, inventar og utstyr skal meldes på rapportskjemaet.  Leietaker er 

økonomisk ansvarlig for hærverk. 

• Det er røykeforbud inne på speiderhytta. 

• Det er båndtvang for hunder ved hytta. Hunder skal ikke ligge i senger, sofaer eller stoler. 

Det stilles ekstra høyt krav til renhold dersom hund medbringes. 

• Loftet kan IKKE benyttes til overnatting (på grunn av brannforskrifter). 

• Nøkkel til hytta legges i kodeboks  

• Kildesortering: Søppel skal sorteres og kastes i riktig søppeldunk. 

- Matsøppel: brun dunk (i kompostposer) 

- Papir: Grønn dunk 

- Restsøppel: Svart dunk 

- Plast-emballasje: legges i egen plastsekk 

- Glass og metall: Tømmes av leietaker ved søppelsorteringsstasjon ved Lillesand gjestehavn. 

- Panteflasker fjernes før avreise: pantes i butikk 

• Vannkran utendørs: Spar på vannet! Sjekk hvis vanningsrestriksjoner i Lillesand 

sommerstid: I perioder er vanning kun lov annenhver dag mellom kl 20 og 23. 

• Utsjekk på søndager før kl 1200 og innsjekk etter kl 1600. 

• Rapportskjemaet fylles ut og legges på hytta, eller sendes til oss på epost: 

bestilling@lillesandspeider.com  

 


