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Velkommen til Hudøy
Velkommen som leietaker på Hudøy. Vi har utarbeidet dette heftet for at ditt opphold på
Hudøy skal bli så vellykket som mulig – her vil du få en del praktiske opplysninger
vedrørende oppholdet, samt oversikt over ordensregler, branninstruks og badeinstruks. Det er
viktig at de ansvarlige for turen leser dette heftet nøye og følger de reglene som gjelder for
Hudøy.

Vi arbeider kontinuerlig med å bedre betingelsene for leietakerne våre. Har du synspunkter på
dette informasjonsheftet eller andre ting som vil gjøre det enklere å være leietaker på Hudøy,
ta gjerne kontakt med oss i administrasjonen.

Vi ønsker dere et fint opphold på Hudøy!

Viktige telefonnummer
Koloniene på Hudøy har kun interntelefoner. Det er derfor ikke mulig å ringe ut fra
disse.

VAKTMESTER VAKTTELEFON; 48 03 58 39.

Dette nummeret er til vaktmester som har vakt på Hudøy under utleieperioden. Utleieperioden
er fra medio mai til medio september. Skjer det noe på kolonien under oppholdet og du
trenger å få tak i vaktmester benyttes dette nummeret. I vinterhalvåret kan Vebjørn nåes på tlf:
900 28 477 i normal arbeidstid mellom kl. 07:30- 15:30

Telefon
Vaktmester, vakttelefon

48 03 58 39

Vaktmester, Vebjørn Vestheim

900 28 477

Stiftelsen Hudøy, Oslo

22 36 55 07

Daglig leder, Finn Edvin Brøndal 911 13 600

Koloni

Telefon ekst. Internt Plasser barn

Plasser voksne

Bukta

33 30 34 44

444

44

7

Frydenlund

33 30 34 32

432

32

8

Høgda

33 30 34 39

439

44

7

Lia

33 30 34 34

434

44

6

Norda

33 30 34 40

440

34

12

Roa

33 30 34 36

436

45

11

Sletta

33 30 34 33

433

42

9

Stranda

33 30 34 43

443

34

7

Støa

33 30 34 38

438

42

9

Vika

33 30 34 42

442

33

6

Østeråt

33 30 34 31

431

30

6

Ved ulykker

Brannvesenet 110
Politi 112
Medisinsk beredskap 113

Generell informasjon
Kolonien du leier er ubetjent, som betyr at dere selv må ordne det meste av det praktiske
under oppholdet. Det er ansatte på Hudøy som har ansvar for eiendommen, husene,
båttransport og transport av mat og utstyr til koloniene ved ankomst og avreise. Personlig
utstyr må du bære selv. Båttransporten mellom Budal og Hudøy er inkludert i leieprisen,
såfremt dere kommer som en samlet gruppe. Dere må selv stå for mat og rengjøring. Dersom
noe ikke fungerer som det skal eller blir ødelagt under oppholdet, får dere selvsagt hjelp med
det av personalet på Hudøy.

De siste årene er det lagt ned betydelige summer til opprustning og vedlikehold av øya. Ta
derfor godt vare på hus og bygninger, så de kan holdes i god og pen stand så lenge som mulig.
Finner du graffiti og/eller andre ting som ikke er som det burde være, meld fra så raskt som
mulig, slik at dere ikke blir fakturert for forhold dere ikke står til ansvar for.

Skulle ulykken være ute, er det viktig at instrukser blir fulgt og at det meldes raskt fra til de
som er på vakt. Det som skjer vil også berøre andre som leier eller har sin virksomhet knyttet
til Hudøy, og særlig vil dette gjelde Stiftelsen Hudøy som er identifisert med all virksomhet
på øya. For å ivareta sikkerheten på øya er det derfor viktig at dere sørger for å ha tilstrekkelig
og rutinert personale. Det er dyner og puter i alle sengene, så dere kan ta med sengetøy i
stedet for sovepose.

Husk å ta med førstehjelpsutstyr og annet medisinsk utstyr.

Ankomst og avreise

Ta kontakt med vaktmester på Hudøy på tlf: 48 03 58 39 for å avtale ankomst og avreise. I
noen perioder har vi mange leietakere samtidig, og disse kommer og reiser ofte til samme
tider. Vi ønsker derfor å få en oversikt over ankomst og avreise slik at vi kan planlegge godt,
for å unngå mye venting og at det oppstår unødig irritasjon. For at vi skal kunne hjelpe dere
best mulig med transport av bagasje er det viktig å få tidspunktene fra dere. Dette er spesielt
viktig med avreise, når det i tillegg skal korrespondere med busselskap.
Dere må regne med å bære personlig bagasje selv, mens mat og utstyr blir kjørt til kolonien.

Transport
Transport av deltakere til Hudøy skjer via vår busstopp i Budal hvis dere ankommer med
buss. Fra Budal ned til brygga på Budal er det ca. 200 meter. Veien der bussen stopper er en
trafikkert vei, så pass på å ha med nok personale på bussen til å passe på barna så de kommer
seg trygt ned til Budal og ikke under noen omstendigheter går ut i veien. Husk å ta hensyn til
naboer og andres eiendom når dere går ned til Budal og når dere oppholder dere i Budal.
Det tar ca. 2 til 2½ time å kjøre fra Oslo til Budal, fra Tønsberg tar det ca. ½ time.

Stiftelsen Hudøy har et godt samarbeid og bruker H.M.Kristiansens Automobilbyrå AS til
transport av deltakere til og fra sommerleirene på Hudøy. Telefonen er 22 78 94 00.

Parkering
Det er ikke anledning for noen å parkere i Budal, men du kan kjøre ned med personbil for å
lempe av bagasje. Det må ikke kjøres buss ned til Budal brygge, da den ikke har mulighet for
å snu. Stiftelsen Hudøy leier parkeringsplasser rett ovenfor brygga i Langvika. For å komme
dit kjører du litt lenger enn Budal og tar av ned til høyre litt før Tjøme sentrum. Det er skiltet
Langvika og bruker du GPS kan du taste inn Langvikveien 69 for å komme til brygga.
Parkeringsplassen er skiltet Stiftelsen Hudøy og er på oversiden av brygga. Vedlagt
parkeringsbevis kan kopieres, og legges synlig i bilen som godkjent tillatelse.

For å komme til Budal hvor Hudøybåten går fra. Følg veien langs sjøen nordover fra
Langvika til Budal. Det er ca. 300-400 meter.

Båt
Transport med båt til og fra Hudøy er inkludert ved ankomst og avreise når gruppen
ankommer samlet. Båtturer utenom dette faktureres med 380,- per tur. 07:30- 22:00 og 580,per tur. 22:00- 07:30. Vi ber om at ingen oppholder seg på bryggen, da det er stor fare for
klemskade når båten skal legge til ved ankomst og avgang.

Praktiske forhold på Hudøy

Stiftelsen Hudøy har fire faste ansatte. På Hudøy er det to vedlikeholdsarbeidere/vaktmestere,
og i administrasjonen i Oslo er det to personer. Ansatte på Hudøy har sin arbeidstid fra kl.
07.30 til kl. 15.30 på hverdager. I denne tiden er vedlikeholdsarbeiderne tilgjengelige, og kan
være behjelpelige hvis noe er i ustand eller noe mangler. Skal personalet kontaktes utenom
disse tider, må det være tvingende nødvendige grunner, som utføring av reparasjoner som vil
bli forverret hvis man venter til neste dag, ødelagt elektrisk anlegg, brann og ulykker etc. Alt
annet som ikke haster umiddelbart, må du derfor vente med å gi beskjed om til dagen etter.
Vakttelefon under utleien er 48 03 58 39 hvis noe oppstår.

Tips: Gjør deg kjent på kolonien og se etter at det utstyret du trenger er tilstede og fungerer
som det skal.

Bestilling av varer
Når du skal være på Hudøy over lengre tid, kan det være praktisk å få varer brakt til brygga
og kjørt over med båt. Avtal dette på forhånd med de faste ansatte på Hudøy. Det skal ikke
under noen omstendighet sendes fakturaer direkte til Hudøy. Din fakturaadresse skal være din

adresse der du har din virksomhet. Sørg for å merke alle bestillinger med ditt navn og
fakturaadresse, samt hvilken koloni varene er bestilt for.

Vi har et godt samarbeid med Spar på Tjøme (tlf: 33 30 32 00). De pleier å levere varer på
brygga i Budal. De kan også bestille 10 liter melk i kartonger som passer i melkedispenseren
på Hudøy.

Kildesortering
Det blir sortert henholdsvis mellom plast, papir, matavfall, hermetikk og restavfall.

Nøkler
Du får utdelt nøkler ved ankomst, husk å gi beskjed dersom det mangler nøkler til for
eksempel soverom på tantebo (hvis du har leid dette i tillegg). Ikke lås innvendige rom.
Nøkler kjeller skal henges på plass.

NB! Husk å levere tilbake nøkler ved avreise!

Aktiviteter
Alt av aktivitetsutstyr må selv medbringes. På hver koloni står det et utendørs bordtennisbord
som dere kan benytte dere av om dere har med racketer og bordtennisballer. På øya har vi også
en frisbeegolfbane. Ta med frisbee! Gressplen til fotball eller andre aktiviteter er det på alle
koloniene. Robåter og kano kan leies. Ta kontakt med vaktmester for leie av båt eller kano.

Ordensregler
Røyking
Det er totalt røykeforbud inne. Skal du røyke, tenk ut et godt egnet sted skjermet fra barna på
kolonien. Kast ikke sneiper eller brukt snus ute.

Alkohol
På Hudøy er det rus- og alkoholforbud. Det er ikke tillatt å være påvirket av rusmidler. Det er
heller ikke tillatt å oppbevare rusmidler og alkohol på øya.

Ordensregler for Hudøy

1.

Bålbrenning kan bare finne sted når båltillatelse er gitt av vaktmester.

2.

Røyking. Finn et egnet sted i nærheten av kolonien, skjermet fra barna. Ikke

kast sneiper eller snus ute.

3.
på

Det er ikke tillatt å være påvirket av eller nyte alkohol eller andre rusmidler
Hudøy.

4.

Alt søppel skal kildesorteres.

5.

Ikke-brennbart søppel, f.eks. hermetikkbokser og glass, legges i en eske ved siden

av

søppelsekken.

6.

Matavfall samles i en egen bøtte og bæres til måkene på anvist/egnet plass.

7.

Alle som leier båt/kano skal anvende redningsvest og båten skal bare brukes

under tilsyn av voksne.

8.

Elevene har ikke adgang til Nokartbrygga (brygga dere kommer i land på med

båten ved ankomst) uten følge med voksne. Dette fordi det er farlig utstyr der. Det skal
heller ikke bades fra brygga hvor båten legger til. Det er et stupebrett noen meter
lenger sør.

9.

Ta hensyn til andre leietakere. Hvis dere skal bruke strender eller områder i

nærheten av et annet leirsted, er det hyggelig om dere spør leietakerne på dette
leirstedet først. For å få ro om kvelden må alle holde seg på egne leirområder etter kl
22.00 dersom ikke annet er avtalt.

Renhold
Rengjøring
Koloniene skal rengjøres etter bruk. Du er ansvarlig for at renholdet er utført på en
tilfredsstillende måte, og dette skal i utgangspunktet bli kontrollert av faste ansatte. Til tider
vil ikke det la seg gjøre, da mange leietakere har hjemreise samtidig. Derfor må du foreta
kontrollen selv, og vi har da utarbeidet en sjekkliste for renhold av koloniene. Fyll ut dette
skjemaet og lever det sammen med nøkkelen ved avreise. Som leder er du ansvarlig for
renholdet. Forlat derfor leiren i den stand du ønsker å finne den. Er det mangelfullt vasket vil
du bli fakturert for ny vasking.

Husk å beregne god tid på vaskingen!

Alle gulv skal vaskes, kjøleskapene skal tømmes og alle matvarer skal fjernes. Vær nøye med
rengjøring av vaskerom og toaletter. Ved rengjøring av sovesalene skal madrassene ristes, og
sengene tømmes for eventuelt støv og sand. Kluter og håndklær som er benyttet skal vaskes
og henges til tørk på tørkerommet. Viften skal ikke settes på.

Tips: De fleste bruker for mye vann ved vasking av gulv. Dette fører til at skitten blir fordelt
over hele gulvet. Fei eller støvsug gulvene først, vask så med lite vann (fuktet gulvklut).

Vaskeartikler
Dere må selv ha med vaskeartikler for oppvask og klorin. Du må også ha med håndklær,
kjøkkenkluter, samt toalettpapir. Såpe for oppvaskmaskin og gulvkluter er på stedet.

Toaletter
Alle toalettene på koloniene på Hudøy er utedoer. Husk toalettpapir!

Sjekkliste for renhold av kolonier på Hudøy

Leietaker.................................... Koloni........................ Dato fra........... til.......................

Kolonien skal forlates rengjort og ryddig slik at neste leietaker umiddelbart kan ta kolonien i
bruk. Er renholdet dårlig vil det bli fakturert for ny vask. Du er selv ansvarlig for å sjekke om
forrige leietaker har rengjort og ryddet kolonien. Er den ikke i en slik stand du forventer etter
denne listen, tar du kontakt med vaktmester eller en annen i hans sted. NB! Kontrollen må skje
før kolonien tas i bruk.

Generelt: Området rundt kolonien skal være fritt for papir, søppel etc. Alle rom skal være
rengjort og ryddige. Vanlig vask skal være utført: Alle gulv skal kostes og vaskes (ikke
bruk for mye vann), husk alle vasker og sluk.

Kryss av ved utført oppgave, og lever skjemaet ved avreise. Husk at ingen innvendige dører
skal være låst og alle vinduer skal være lukket.

Kjøkken:

Vanlig vask utført
Komfyren med tilhørende utstyr rengjort
Kjøleskap og fryser rengjort, all mat fjernet
Kjøkkenredskap vasket og satt på plass
Kluter og håndklær vasket og hengt til tørk

Spisesal

Vanlig vask utført

Bord vasket
Benker tørket av

Fellesrom

Vanlig vask utført

Sovesal

Vanlig vask utført
Madrasser børstet
Senger rengjort

Betjeningsrom:

Vanlig vask utført
Madrasser børstet
Sengen rengjort

Bad

Vanlig vask utført
Vasker vasket
Vasket tannglassholdere, såpekopper etc.

Utedo

Kjeller, matlager.

Vaskes godt

Vanlig vask utført, nøkkel på anvist plass
All mat fjernet

Sikkerheten
Sperring

Hudøy er sperret for allmennheten fra 15. juni – 15. august (i praksis vil det si når Camp
Hudøy avholder sine egne leirer). Det betyr at kun de personer som har opphold der, har
adgang. Vi har alle et felles ansvar om å være på vakt mot personer som åpenbart ikke har noe
å gjøre på Hudøy. Ved mistanke om dette, tas kontakt med vakt/eller andre ansatte ved
Stiftelsen Hudøy.

Badeinstruks

1.

Bading må bare skje under tilsyn av voksne, svømmedyktige personer.
For inntil 15 barn skal minst 2 voksne være ansvarlige, bader flere barn må

minst 3 voksne være ansvarlige. Disse skal være iført badetøy og klare til aksjon om
noe skulle skje.

2.

De ansvarlige må være fordelt på stranden slik at de til enhver tid har full

oversikt over de badende.

3.

Bading skal foregå på de områder av badeplassen der de badende kan gis de

beste sikkerhetsmessige forhold ut fra sine svømmeferdigheter.

De ansvarlige skal ha fortegnelse over hvilke barn som ikke kan svømme og
sørge for at disse bader på grunt vann.

4.

Barna må ikke være i vannet for lenge. Badetiden må tilpasses temperaturen på

land og i vann, samt barnets ferdighet.

5.

Gummimadrass eller annen luftfylt baderedskap, samt snorkler skal ikke

anvendes.

Brann og ulykker
Alle koloniene på Hudøy er utstyrt med automatisk brannvarslingsanlegg. Foruten å varsle
med klokker, vil det også bli ringt opp på mobiltelefon slik at hjelp vil komme meget raskt.
Din plikt er først og fremst å sørge for at alle barn og voksne kommer ut av huset. Det vil bli
gitt grundig opplæring i bruk og betjening av brannsentralen på den enkelte koloni ved
ankomst. Du må finne en oppsamlingsplass, og ha rutiner for opptelling av deltakere og
ledere.

Det skal hver kveld føres logg om hvor mange det er som bor i huset om natten og hvem som
er ansvarlig. Skjema for dette ligger på leiren. Dette skal legges i meldingsboksen/røret som
står på et av husene. Ved en eventuell brann, må det eksakte antall og hvem som mangler,
meldes fra til skadeleder på stedet.

Brannvarslingsanlegget kan også brukes for å tilkalle hjelp ved ulykke. Bruk da håndmelder
sammen med nøkkelen, og avstill klokkene etterpå.

Ved ulykke eller brann ringer du selv brannvesenet 110 hvis mulig, politi 112 eller medisinsk
beredskap 113. Tilkall den nødvendige hjelpen. Deretter tar du kontakt med faste ansatte på
Hudøy og informerer om hvilken hjelp du trenger og om eventuell transport. Når du ringer
nødnummer si du ringer fra Hui i Vestfjorden, vest for Tjøme. Hudøy heter Hui på kartet. Ved

tilkalling av nødetatene (brann, ambulanse og politi) er fremmøte på Budalsstranda, Tjøme på
fastlandet.

Ved misbruk av brannalarmen, belastes kr. 200,- på dagtid og kr.500,- etter kl.16.00.

Branninstruks for koloniene på Hudøy
Det er viktigere å redde liv enn bygninger

1.

Det skal holdes brannøvelse i begynnelsen av oppholdet, og alltid når det kommer

nytt personale eller barn. Barn og personale skal gjøres kjent med rømningsveier og
hvor

brannslokningsapparatene er.

2.

På hver koloni er det oppslått evakueringsplan.

3.

Ved brann i bygninger eller når brannalarmen går, skal alle øyeblikkelig evakueres.

4.

Ved en evakuering må det umiddelbart foretas en opptelling for å kontrollere at

alle

har kommet seg ut.

5.

Ved brann skal brannvesen øyeblikkelig varsles på telefon 110, over lokal

telefon. Eller 110 fra egen mobiltelefon.
6.

Barna skal føres til oppsamlingsplassen.

7.

Bålbrenning kan bare finne sted når båltillatelse er gitt av vaktmester.

8.

Røyking skal skje på anvist plass. Det er selvsagt fullstendig røykeforbud på

kjøkken,
spisesal og elevenes samlingsrom. Tobakk, fyrstikker o.l. skal oppbevares innelåst.

9.

Det skal føres logg om hvor mange det til enhver tid er og bor i huset om

natten og
hvem som er ansvarlig. Dette skal legges i meldingsboksen som står på et av husene.
Ved en eventuell brann, må det eksakte antall og hvem som mangler, meldes fra til
skadeleder på stede

