INSTRUKS FOR BRUK AV
PAULEN GÅRD.
Veibeskrivelse
Fra Kristiansand er det ca 22 km til Paulen.
Kjør RV 405, Venneslaveien. Ved rundkjøring der man kan ta over elva til Moseidmoen eller sentrum, kjører du rett frem og
fortsetter på RV 405. Kjør ytterligere 4 km på RV 405. Du passerer Grovane stasjon og etter ytterligere 1 km tar du til venstre mot
Steinsfossen. Du kjører under jernbanen og tar til venstre i krysset like etter mot kraftstasjonen. Det er ca 500 meter mellom krysset
og kraftstasjonen. Du kan parkere langs veien slik at andre biler lett kan passere. Nå kan du gå tømmerrenna til Paulen, det er

FORBUDT å gå langs jernbanen.
Alle som leier Paulen Gård er hjertelig velkommen og vi ønsker dere får et utmerket utbytte av oppholdet. For oss er det viktig at
dere tar best mulig vare på det unike anlegget vi i 1. Vennesla speidergruppe disponerer, her er derfor reglene:

Utleieregler generelt
1. Nøkkel hentes og leveres til ansvarlig for utleie som angitt på hjemmesiden www.1vennesla.no
2. Atkomstvei til Paulen er via tømmerrenna eller grusvei.

Det er ikke tillatt å gå langs jernbanen.
Ønsker leietaker togtransport opp til Paulen Gård må Setesdalsbanen kontaktes direkte. Sjekk
www.setesdalsbanen.no i forhold til togrutetabell. Toget kjører fra juni til september.
3. Camping må skje på eget område, dvs jordene på sørsiden av låven og hovedhuset.

4. Graving i bakken er IKKE tillatt.
5. Bålbrenning følger vanlige regler for bruk av åpen ild i skog og mark.
Bruk bålplasser og grillplasser som er laget for alle typer bål. Engangsgrill skal bare brukes rundt bål og
grillplasser. Engangsgrillen tas med hjem etter bruk.
6. Vedhugging gjøres skånsomt og bare i omliggende skog mellom elva og jernbanen.
Området på vestsiden av jernbanen betegnes som Paulen naturreservat. Aktivitetene her er derfor begrenset.
7. Vann hentes i bekken som renner inn i tjernet.
8. Søppel tas med hjem.
9. Toalettene holdes rene. Se toalettregler. Dopapir holdes av leietaker.
10. Flagging må skje etter regler for bruk av flagg i Norge.
11. Området holdes ryddig. Rajer og annet trevirke legges under låven.
12. Ting som blir ødelagt skal meldes til utleier og erstattes ved retur av nøkkel.
13. Kjæledyr er tillat i hovedhus, men KUN oppholde seg i gangen.
14. Bruk av alkohol er ikke tillatt i Paulen uten særskilt avtale med utleier.
15. Røyking ikke tillatt inne.
16. Branninstruksen må leses nøye og følges.

Utleieregler for hovedhuset - Før dere kommer til Paulen Gård
Ta med:
• Man skal bruke innesko eller annet egnet i hovedhuset.
Ingen utesko på kjøkken, stue og loft.
•

Bruk alltid laken på madrassene på soveloftet.

•

Leietaker må selv holde stearinlys, koppehåndklær, kluter, søppelsekker og dopapir.

Under oppholdet:

•

Følge branninstruks – over 18 overnattende personer skal det være brannvakt i 1. etasje.

•

Hoveddør MÅ holdes lukket slik at man unngår at små gnagere kommer inn i huset.

•

Vann til drikke og vask hentes i merkede bøtter nedenfor gangbrua.

Avreise:
•

Må alt av kjøkkenutstyr vaskes opp i varmt vann og settes på plass.

•

Gulvene, bordene og benkene skal vaskes.

•

Vann kan tømmes ut i vasken på kjøkkenet. Vannet skal ikke inneholde matrester etc

•

Flaggene henges opp på vaierne i stua.

•

Lufte godt – lukke og låse vinduene etterpå og trekke for gardiner. Dør til loftet MÅ være lukket.

•

Hugge opp og bære inn flis ved fra vedboden i låven.

•

Vaske toalettene.

•

Ta med søppel hjem. Ingen tørrmat eller annet man har brakt opp legges igjen.

•

Rydde søppel og annet omkring Paulen Gård før avreise

•

Sjekk at peisovn-dørene er lukket og ta ut asken fra ovnene.

•

Sjekk at gass-kolben er koblet fra.

•

Skriv i gjesteboka.

•

Låse alle låsbare dører.

•

Både ute og inne- områdene leveres ryddig og uten søppel tilbake i samme stand som når dere ankom.

Ved mangelfull utvask av leietaker må det betales av leietaker ett gebyr på 3000 kr.

