
 

 

Barnas Hus vil brukes!  
 

Barnas Hus er et koselig lite hus med nydelig utsikt som tilhører Solvang kolonihager, avdeling 3. 

Dette er barnas hus, og barn som har familiemedlemmer med parsell på avdeling 3 kan bruke og låne 

huset. For at det skal være mulig å ha Barnas Hus som et hus som er lett tilgjengelig for flere, er det 

laget noen felles kjøreregler. Alle barn er velkomne!  

For å låne Barnas Hus, ta kontakt med:  

• Ida, Hytte 388 (Triangelen). Telefon 94 83 22 75  

• Maya, Hytte 340. Telefon 99 16 08 80  

Kjøreregler for bruk av Barnas Hus:  

1) Barnas Hus kan brukes til arrangementer for og av barn på Solvang avdeling 3 i sesongen. 

Utenfor perioden 1.juni - 30.august kan det ta litt lengre tid å få tak i nøkkel, enten fordi Ida 

og Maya ikke bor fast i kolonihagen eller fordi andre låner ut nøkkel – det vil evt komme info 

om det er andre kontaktpersoner.  

2) Alle barn/barnefamilier på Avdeling 3 kan låne Barnas Hus til filmkveld, barnebursdag eller 

andre aktiviteter.  

3) Det ligger en del perler, tusj etc på Barnas Hus. Det er mulig å bruke dette, men det er viktig 

at dere rydder opp etter bruk. Dersom dere bruker mye av dette, gi beskjed.  

4) All bruk skal avtales med kontaktperson(er) i forkant av lån.  

5) Nøkkel skal hentes og leveres før og etter brukt – avtal i så god tid du kan, da er det større 

sannsynlighet for at de som har nøkkel er hjemme og huset er ledig ☺ Barn over 13 år kan 

låne nøkkel uten voksen, men for barn under 13 år må nøkkel hentes av en voksen.  

6) Husk at det ikke er innlagt vann i Barnas Hus.  

7) Barnas Hus er åpent for bruk fra kl 10.00 til kl 22.00. Alkohol eller andre rusmidler er ikke lov.  

8) Barnas Hus skal leveres tilbake i litt bedre stand enn da du kom til det ☺ Det skal ryddes, 

vaskes/feies og all søppel skal tas med. Si ifra dersom det er tomt for vaskemidler. 

Reglene ble innført i siste del av sesongen 2021, med det formål å gjøre Barnas Hus mer kjent og 

brukt på avdelingen, slik at det ikke bare brukes av de som vet om det. Kom gjerne med 

tilbakemeldinger på disse og hvordan utlån best kan gjennomføres, slik at vi kan forbedre disse 

ytterligere etter hvert.  
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