Kulturkontoret for Lunner og Gran

Friluftssentralen for
Lunner og Gran

Friluftssentralens lavvo på skileikanlegget ved Lygna

Bestilling av utstyr foretas på tlf. 409 21 462
mandag – fredag kl. 10-18.
Utlevering/mottak avtales samtidig.
Adresse: Hadelandsvegen 2508/2510, Volla, 2730 Lunner

Utstyrsliste:
Utstyr – antall

Pris pr. døgn – pr. stk.

3 manns kano, 10 stk

Kr 150,-

Flytevester, 24 stk

Medfølger kanoleie

Kanohenger, 1 stk

Kr 300,-

12-15 manns lavvo, 3 stk

Kr 200,-

4-6 manns lavvo, 3 stk

Kr 100,-

Parafinlykt

Kr 30,-

Steikehelle, 66 cm

Kr 50,-

Kjele til bål

Kr 30,-

Lavvoovn

Kr 50,-

Sykler: 2 barnesykler, 1 voksen

Kr 150

Hjelmer

Medfølger syklene

Riggi (trefoting til bålkjeler)

Kr 30.-

Kaffekjeler til bål

Kr 30.-

Grillrister med håndtak

Kr 30.-

Regler for utlån
 Utstyret skal alltid leveres tilbake i samme forfatning
som da det ble lånt ut. Ved skader skal det informeres
om dette ved innlevering.
 Tenk trafikksikkerhet og sikre lasten godt.
 Kasseroller og kjeler skal rengjøres/pusses etter bruk.
 Alt utsyr skal være tørt ved innlevering.
 Skader på og tap av utstyr må erstattes av leietaker.
Mislighold
 Dersom utstyret ikke er levert innen avtalt dato, vil det
bli fakturert ekstra pr. døgn.
 Utstyr som er helt eller delvis ødelagt, må erstattes fullt
ut av leietaker.

Kulturkontoret for Lunner og Gran har inngått avtale med
Norsk Folkehjelp, Hadeland, som drifter friluftssentralen.
Utstyret lagres derfor i deres lager på Volla og hentes ut
herfra.
Besøksadresse er Hadelandsvegen 2508/2510.
For nærmere opplysning om utsyr og leie, ta kontakt på
tlf. 409 21 462.

Bakgrunnen for opprettelsen av Friluftssentralen er bl.a. å gi økt
mulighet for friluftsliv og fysisk aktivitet.

Friluftsliv er en del av Lunner og Gran kommuners satsing på friluftsliv
og fysisk aktivitet.
Friluftssentralen er opprettet med støtte fra Oppland fylkeskommune
og Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Friluftsentralen er et billig og godt tilbud for skoler, lag, foreninger,
familier og privatpersoner.

For alle som skal ut i skog og mark er det viktig å følge disse
reglene:
 Du er forpliktet til å forlate naturen i samme stand som du
ønsker å finne den.
 I utmark er rasting og overnatting tillatt.
 Bruk av ild og opptenning av bål i skog og mark er forbudt fra 15. april
til 15. september.
 Husk båndtvang fra 1. april til 20.august.
God Tur!

