STOLKILEN i Søgne
BELIGGENHET

I Sørlandets fineste skjærgård 10 min. båtreise fra Høllen.

ANKOMST

Med egen bil kjører du på E39 ca 15 min. vestover fra Kristiansand og tar ned
til venstre på Rv 456 ved Tangvall. Kjør rett frem i 2 rundkjøringer (den første
etter ca. 150m og den andre etter ytterligere ca. 1,2 km) og følg Rv 456
(Hølleveien) videre rett frem. Etter ca. 250m; sving til høyre inn på Soltaveien
og følg denne fram til båthavna. Man skal kjøre gjennom tunnel til høgre før
man kommer til Høllen brygge. Parkering på Solta Båthavn der Stolkilen AL
har 5 plasser. Disse er ikke merket og ligger ”oppe” bak renseanlegget. Ta
første ledige du finner. Lapp for bekreftet tillatt parkering ligger vedlagt denne
info. (I perioden 1.oktober-30.april er det fri parkering på Solta Båthavn).
Beste forbindelse er å ta taxibåt som henter og bringer fra/til Høllen og Solta
Båthavn. Den kan bringe deg/dere ut til Stolkilen, og prisen er ca. kr 500,- en
vei (varierer noe med ventetid, antall passasjerer og mengde bagasje). Båten
har plass til 8 – 10 personer + bagasje. Telefonnummer til taxibåten er: 990
06 995.
Ring han gjerne dagen før, eller senest 2 timer før ankomst
Det er også mulig å ta bilen nærmere hyttene, men du får da en spasertur på ca
20 min. Følg skilting til Åros Camping. Kjør 200m forbi campingplassen og ta
første vei til høyre. Følg denne i ca. 1,3 km til du kommer til brygga
Prestbukta. Der finner du parkeringsplass. Skiltet sti til Stolkilen ser du på
høyre side ca. 300m i slak venstresving før du kommer til brygga. Stien egner
seg ikke for barnevogn eller bevegelseshemmede grunnet kupert terreng.

STØRRELSE

Hyttene er fra 70-90 m2 og utstyrt med de fleste fasiliteter. Hver hytte har 3
soverom med 8 soveplasser. I tillegg har hyttene 1, 2 og 3 hems med 2
soveplasser.
Hytte 4 er størst på 90 m2.
Hyttene er utstyrt med 10 puter og dyner. Du må selv ha med laken, pute- og
dynetrekk, eller lakenpose.

UTSTYR

Hyttene er utstyrt med det nødvendigste utstyr for matlaging, spisebestikk,
tallerkener, glass m.v. til 12 personer
Komfyr, kaffetrakter og filter, vannkoker, mikrobølgeovn og kjøleskap med
liten fryser.
Til alle hyttene medfølger 13 fots Pioner-jolle med påhengsmotor.
Redningsvester må medbringes.

OPPVARMING

Panelovner, varmekabler og vedovn.

VANN/WC

Leilighetene har dusj og WC.

HUSK Å TA MED Oppvaskhåndklær, oppvaskklut, oppvaskbørste og kjøkkenhåndkle. Kull og
tennvæske til grill. Håndsåpe, sjampo og håndduker

NØKLER

Ved ankomst til hytta låses denne opp ved å ringe følgende telefonnummer:
Hytte 1:
Hytte 2:
Hytte 3:
Hytte 4:

592 43 974
592 43 975
592 43 976
592 43 977

Det høres et klikk når låsen frigis. Låsen er da åpen i ca. 1 min. Det må ringes
fra det mobiltelefonnummer som er oppgitt til Hyttebestilling ved inngåelse av
leieavtalen. NB: Mobiltelefonen må stå på nummervisning for å kunne låse opp
hytta. Det belastes intet tellerskritt ved slik oppringing. Hytta vil kunne låses
opp ved hjelp av mobiltelefon i hele leieperioden. I tillegg finnes det ordinær
nøkkel inne på hytta dersom man i leieperioden ønsker å bruke det. NB:
Nøkkel må henges på plass i hytta før avreise.
Skulle det oppstå problemer med opplåsing av hytta, kontakt tilsynsmann
Andreas Tangvall på telefon 984 57 367.
Hyttebestilling kan kontaktes på tlf. 901 21 650 og NLF på tlf. 952 47 095.
FORRETNINGER Stort utvalg av butikker på Tangvall. Storkiosk/Joker-butikk på Høllen
Brygge.
TILSYNSMANN

Andreas Tangvall. Telefon: 984 57 367

BOD

I bod finner du bl.a. tekniske installasjoner. Se for øvrig oppslag i hytta.

LEIEPERIODE

Weekendleie starter torsdag kl 15.00 og avsluttes søndag kl 12.00
Ukeleie starter søndag kl 15.00 og avsluttes påfølgende søndag kl 12.00

VED AVREISE

For å opprettholde standarden på ferieboligene er det viktig at det foretas
grundig renhold av gulv, kjøleskap, komfyr og bad. Søppel bringes ved
avreise til Høllen og Solta Båthavn eller til Høllen Brygge, hvor det finnes
containere for hytteavfall.
Viktig at alle dører lukkes og at termostaten på panelovner settes på 7 grader.
HUSK AT DET KOMMER NOEN ETTER DERE.
Ved for dårlig eller mangelfullt renhold, kan leietager belastes med inntil
kr 750,-.

Avbestillingsgebyr
A. Ved avbestilling av tildelt hytte mer enn 4 uker før leieperioden starter,
tilbakebetales evt. innbetalt leie med et fradrag på 20 % til dekning av
administrasjonsomkostninger.

B. Ved avbestilling av tildelt hytte fra 4 uker til 2 uker før leieperioden starter,
tilbakebetales evt. innbetalt leie med et fradrag på 40 % til dekning av
administrasjon og risikotillegg.

C. Ved avbestilling av tildelt hytte mindre enn 2 uker før leieperioden starter,
tilbakebetales ikke innbetalt leie.

D. Dersom det kan dokumenteres en spesiell årsak (for eksempel alvorlig
sykdom) til avbestillingen, tilbakebetales 80 % av innbetalt leiebeløp.

