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Utstyrssentralen plikter å sørge for at utstyr som lånes ut
er i god og forsvarlig stand.
Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt
forskriftmessig
Ta med legitimasjon når du låner for første gang
Barn under 18 år må komme i følge med en voksen:
ungdom fra og med ungdomsskolealder kan låne utstyr
på egen hånd, men foreldre/foresatte må være med
første gangen for å skrive under på utlånskontrakten.
Du er personlig ansvarlig for utstyret du låner. Lås alltid
utstyr som blir oppbevart utendørs.
Alle lån ved utstyrssentralen er personlig, dvs. du kan ikke
låne utstyret videre til andre (unntak for lærere og andre
som låner gjennom jobb)
Utlånstiden er maks 1 uke. Låntaker har ansvar for å
levere utstyret tilbake ferdig rengjort og i samme tilstand
som ved utlån.
Skader på utstyr utover som må regnes som vanlig slitasje
blir fakturert med en egenandel etter avtale.
For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig – lever
alltid til avtalt tid.
Er du mer enn 2 uker forsinket med innlevering regnes
utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte
utstyret.
Brudd på lånereglene kan føre til at du mister rettet til å
låne utstyr for en kortere eller lengre periode.

UTSTYRSSENTRALEN
Åpningstider: tirsdag og torsdag fra kl. 08.00-15.30.
Ring på forhånd om du ønsker å besøke frivilligsentralen, det
er ikke alltid betjent i kontortiden.
Utenom åpningstider kan du sende en e-post.
Besøksadresse: Stua, Engehaget 5, 1950 Rømskog
Henting og levering kan også skje (etter avtale) i bibliotekets
åpningstider.
Telefon: 93973964
E-post: frivilligsentralen@romskog.kommune.no
Nettside: www.romskog.kommune.no/frivilligsentralen
Komplett oversikt over utstyret vi har, finner du på
kommunens nettside eller spør om du kan få listen per e-post.

Noen eksempler:
Utstyrssentralens mål er å tilrettelegge så alle innbyggerne
i kommunen kan være mer i aktivitet og prøve nye
aktiviteter. Vi har spesielt fokus på barn og unge.
Vi har blant annet følgende vinterutstyr:
•
Smørefri ski, staver og skisko
•
Skøyter
•
Hjelm og beskyttelse
•
Truger
•
Tursekk
For andre sesonger har vi blant annet:
•
Lavvo og diverse turutstyr
•
Soveposer og liggeunderlag
•
Skateboard
•
BMX sykler
•
Rulleskøyter
•
Bæremeis
•
Hengekøyer
•
SUP brett
•
Gummibåt
•
Sammenleggbar kano
•
Redningsvester
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