
 

 

 

 

Vi gleder oss til gjestene kommer tilbake og vil her gi dere litt nyttig 

informasjon. 

Brann og gass: Husk brann og eksplosjonsfaren! Tenk på din og naboens 

sikkerhet. Vennligst les punkt 5 i reglene. 

Boder i havna: Vi har bygget en bod til og kan tilby dere å leie en bod til å lagre 

fiskeutstyr, båtputer, redningsvester, vannski, osv. Så slipper dere å ta det med 

dere opp bakken hver eneste gang. Kr. 1600,- Førstemann til mølla!   

Parkering: I skoleferien skal alle ekstra biler parkeres på den nye parkeringen 

opp bakken ved resepsjonen. Også på dagtid. I skoleferien koster dette kr. 45 

per natt eller kr. 350,- for parkeringsbevis for hele sesongen. Beviset kan flyttes 

mellom biler. 

Dere må gi beskjed til Ole Marius eller Mads Henrik dersom dere ønsker 

parkeringsbevis.  

Hogst av trær: Dette er et tema som naturlig nok interesserer mange og som vi 

stadig får henvendelser om.  

Vi har stor forståelse for at de fleste ønsker mest mulig sol og utsikt, samt minst 

mulig nedfall på sin platting og vogn. Samtidig ønsker vi at det skal være 

vegetasjon på feriesenteret. Siden det meste av vegetasjon tar noe sol, utsikt 

eller har nedfall som faller på noens platting eller vogn er dette i mange tilfeller 

motsigende interesser. Derfor ber vi om forståelse for at det er vårt ansvar å se 

helheten og å prioritere det vi mener er viktig og riktig. Dette gjør vi 

kontinuerlig, hvert år, også uavhengig av personlige ønsker.  

Salg av campingvogn: Siden merverdien av å selge på plassen blir større jo 

finere plass vogna står på, så har vi nå valgt å differensiere gebyret. Se punkt 

17 i regelverket.  

  

Havgløtt bad:  

Vi gir bort et «Super Deal» 

klippekort per sesongplass. 

Gyldig i 2020, utenom juli 

måned.  

 

Vanlige klippekort kan kjøpes 

for kr. 395,- Dette er kr. 100,- i 

ekstra sesonggjestrabatt.  

 

Alle rabatterte/gratis 

klippekort må betales og hentes 

i resepsjonen senest 14. juni. 

Det forutsettes at hele 

sesongleien er betalt til riktig 

tid. 

 

 

 

 

NB: INFO ANGÅENDE BETALING PÅ NESTE SIDE! 

SØRLANDET 

FERIESENTER 

VELKOMMEN TIL 
 NY SESONG! 

INFORMASJON, SESONG 2020 

Dusjkort: Som vanlig gir vi 

sesonggjester kr. 50,- ekstra 

dersom dere lader kortet for kr. 

500.-  

PS. Det er rabatert pris på å 

dusje i dusjanlegget under 

kafeen! Dette er åpent i juli 

måned. 

 

Hjertelig velkommen til ny sesong på 

Sørlandet Feriesenter!  

Vi håper dere har en god vinter og gleder 

oss selvsagt til sommeren! 

 

 

 

 

Vi har motorisert 

plenklipper til utlån fra 

resepsjonen. 
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Innbetalinger 

Se vedlagt faktura! 

 

NB! første del 50 % forfaller 01.03, andre del og resterende 50% forfaller 01.05. 

Kontroller at fakturaen stemmer med hva dere har/ ønsker for sesongen 2020. Sjekk spesielt båtplass nr. 

NB! Avtalen gjelder for 1 år, fra 01.05.2020. Ved å betale faktura, bekrefter dere også at dere har lest og godtatt de 

vedlagte vilkårene/reglene for sesongen 2020. NB! 

 

Sjekk prisalternativene: 

Vi har følgende 4 hovedkategorier av priser for sesongplass, som inkl. følgende:  

Vogn med vanlig fortelt, inkl. strømforbruk 300 kwh, Parkering til 1 bil. Bruk i sesong 01.05-30.09. 

Kategori A = kr. 20500,- Spesielt fin plass nærme sjøen. (Eller ekstra stor plass) 

Kategori B = kr. 17350,- Plass med utsikt og mulighet for platting på utsiden av forteltet. 

Kategori C = kr. 15650,- Plass uten særlig utsikt og med platting på utsiden av forteltet. 

Kategori D = kr. 14400,- Plass uten særlig utsikt og uten platting på utsiden av forteltet. 

 

Kategoriprisene øker som vanlig med ca samme prosent som økningen i konsumprisindeksen. I år var økningen 1,6%.  

Følgende er tillegg:  

Isocamp / helårstelt  kr. 2400.-Vogn fra og med 7.0 meter kr. 1100.-  

Ekstra parkering: kr. 350,- per sesong for ett gyldig parkeringsbevis. Ellers koster det kr. 45,- per natt, per ekstra bil.  

 

Som tidligere betaler man for den strømmen man bruker. Prisen pr. kwh er kr. 1.80 + mva.  

Inkludert på forskuddsfakturaen er strømforbruk på 300 kwh. Dvs. Kr. 675,- m/mva. Ved sluttfaktureringen av 

strømmen etter sesongen, må det bli beregnet 25% mva. på strømforbruket som overstiger de inkluderte 300 kwh. Hvis 

strømforbruket blir mindre enn 300kwh, vil ikke differansen bli tilbakebetalt.  

 

På de plassene der det ikke er strømmåler, vil man kun betale forskuddsfaktureringen på strøm.  

 

Fyll inn blanketten i bunnen av arket og lever i resepsjonen på slutten av sesongen, senest 10.10. Eller send oss samme 

info på epost. Dersom blanketten/ eposten ikke blir levert i tide må vi lese av strømmåleren og det vil påløpe ett gebyr 

på kr. 250,-  

 

Båtplasspriser: Plass langs fjell kr. 900.-. Plass i vaierbrygge kr. 1950.-. 2.0 m enkle kr. 2900.-.         

2.5 m enkle kr. 3200.-. 2.5 m gangbar kr. 3800,- 3.0 m gangbar kr. 4600.- 3.5 m gangbar kr. 5400.- 

 

Bod i havnen u/ fryser kr. 1600,- Bod i havnen m/fryser kr. 1950,- 

 

Dere sesonggjester har særlig gode priser på vaierbrygge og plass langs fjell. På de andre båtplassene er den årlige leien 

tilnærmet lik det som de andre betaler. Men sesonggjester slipper å betale innskuddet.  Innskuddet er i år på mellom 

10.000,- og 40.000,-. Innskuddet tilbakebetales ikke.   

 

Hvis oppsettet viser feil for dere, eller dere ønsker å bytte kategori for båt eller vogn, vennligst gi beskjed så raskt som 

mulig.  Hvis dere ikke ønsker plass for 2020, vennligst gi oss beskjed snarest. Senest 01.04.  

 

Vennlig hilsen 

Ole Marius og Mads Henrik Sandnes 
www.sorlandet-feriesenter.no 

 

Strømforbruk (leveres etter sesongen, senest 10.10) 

 

Navn:_____________________________________     Plass nr:_________  

 

Målerstand:______________     Dato:________________ 

Leveres innen 10.10 

http://www.sorlandet-feriesenter.no/

