TILQ
DEG!

Vi i Hjemmets Kolonihager ønsker deg
som gjest i vår kolonihage, og håper du
får et hyggelig opphold hos oss.
Fakta: Eieren av ukebladet «Hjemmet»
opprettet Hjemmets Kolonihager i
1912, som et rekreasjonsområde for sine
ansatte. Som etterkommere har vi tatt på
oss et stort ansvar ved å videreføre dette.

Pionertid

VELKOMMEN TIL

Med vennlig hilsen alle oss i
Hjemmets Kolonihager
hjemmetskolonihager.no
facebook.com/hjemmetskolonihager
twitter.com/portveien2

Q
De første bildene av «haven» 1915

BACKSTAGE
GJESTEROM
«ROMMET BAK SCENEN»

OVERNATTING INFORMASJON
I KOLONIHAGEN?

Q

• Backstage
Kolonihagen har et eget gjesterom som
du som parsell-leier kan leie ut til dine
gjester for kr. 100.- pr. natt.
Det er plass til 1 - 3 personer.
Gjesten(e) dine får et koselig rom med
god seng og flott utsikt over hagen og
omegn. Kort vei til toalett og dusj som
ligger rett over plassen i felleshuset.
«Scenen/Backstage»
Som parsell-leier kan du nå invitere dine
hagegjester til opphold i «Backstage»,
- Rommet bak «Scenen».

• Scenen (rommet foran Backstage)
Vi gjør oppmerksom på at «Scenen»
benyttes av hagens medlemmer som
bl.a. låner bøker derfra.

«Backstage» er et 10 m² overnattingsrom
for inntil tre personer som er utstyrt med:

• Kontaktpersoner
Ole-Martin Holmen
Mobil: 480 72 130

• Dobbeltseng 120 x 200 cm,
pluss en enkel madrass.
En dyne og pute.
• Kjøleskap – kun for drikke.
• Kommode og stol.
• Egen lås på dør.
• HMS-utstyr (sikkerhetsutstyr).

www.hjemmetskolonihager.no/backstage

HUSK!

Q

• Sengetøy, renhold og nøkler
Leier/gjest må selv sørge for sengetøy og
renhold av rommet etter bruk,
samt ansvar for betaling
og tilbakelevering av nøkler.
• Matlaging og røykning/ild
Det er ikke tillatt å koke mat
eller røyke/ild på Backstage/Scenen.
• Opptreden ro og orden
Alle som bruker/leier «Backstage» må
vise varsomhet med inventar og ta
hensyn til hagens øvrige beboere.
All musikk og høylytt aktivitet skal
opphøre senest kl. 01.00.
Ting som ødelegges skal erstattes i
samarbeid med utleieansvarlig.
Pass på at hagens porter stenges iflg.
oppslag på hovedportene.

