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«Skogstua»
Nedre Holtan vei 56, 3200 Sandefjord - Teksttelefon 33 47 48 98

Eier: Vestfold Døveforening

Hvor?

Fra Sandefjord følger du vei
nummer 260 til Vesterøya.
Når dere ser Holtan gård
(gartneri), tar dere av til
vensre (privat vei). Se etter
skiltet «Døvesenter», og følg
den noe svingete veien fram
til strandlinjen.

Åpent

24. juni - 31. juli
(med forbehold om utleie)

DØVESENTER

KART
side
145:

6
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EIENDOMMEN
Eiendommen

ble kjøpt i .............. 1933
Eiendommens

størrelse ............ 1.500 m2

Boligflate .................. 100 m2

Husets byggeår ...... 1934
Sist pusset opp       1980-82
Antall etasjer:   2 + underetg.

SENGEPLASSER
Antall soverom: ........ 8
Antall senger totalt ... 22

5 rom med 2 senger
3 rom med 4 senger

KJØKKENET
Komfyr ..................... ja
Kjøleskap ................. ja

Dypfryser ................ ja
Mikrobølgeovn ......... nei
Oppvaskmaskin ...... ja
Strykejern til utlån .... ja
Annet: Kaffetrakter, mixmas-
ter, vannkoker til te.

BAD/WC
Antall toalett: ............ 2
Antall dusj: ............... 1
Dusj: Myntautomat .. nei
Varmt vann .............. ja
Ute-toalett ................ nei

VASKEROM
Vaskemaskin ........... ja
Tørketrommel .......... nei
Tørkeplass .............. ja

STUE/OPPHOLDSROM
TV ............................ ja
Bibliotek ................... nei

UTEAREAL
Lekeplass for barn .. ja
Muligheter for

idrettsaktiviteter ... nei
Badestrand

i nærheten ........... ja
Avstand til bade-

plass/badestrand . 10 m
Avstand til nærbutikk 3 km
Avstand til sentrum . 6 km
Camping

på eiendommen ... nei
Campingvognplass . nei
Strøm til campingvogn nei
Teltplass .................. nei
Annet: Egen brygge, samt
plass til bo-bil.

TELEFON
Teksttelefon ............. ja

VARSLINGSUTSTYR
Blinker når tekst-

telefonen ringer .... ja
Blinker når det ringer

på hoved-døren ... ja
Døvesenteret har tilknytning

til Sivak vaktselskap (inn-
brudd- og alarmsystem).

Vibratorene er ikke bra nok.
Det skal det gjøres noe
med i nær framtid.

Brannslukningsapparat ja

FERIEHJEMSSTYRET
Leder:

Rolf Hope
Ttlf. 33 04 34 92

Andre medlemmer i styret:
Tom Zeiffert Kristiansen
Tore Windingstad

KONTAKTPERSON
Ttlf. 33 07 02 55 (også fax)

PRISOVERSIKT

Opphold pr. døgn Medlem av Medl. av Ikke-
Vestfold andre med-

Døveforening døveforen. lemmer

Høysesong 15. juni - 15. august:
Voksne 60,- 90,- 100,-
Lavsesong 15.august - 15. juni:
Voksne 30,- 45,- 50,-

Feriehjemmet «Skogstua»

Barn under 7 år gratis i følge
med voksne.

Barn 7-15 år halv pris.

Familie med barn som oppholder
seg mer enn 1 uke (7 dager) får
deretter 10% rabatt.

De som bestiller oppholdsplass
på senteret og ikke er ankom-
met innen kl. 20:00 har vi ikke
ansvar for å holde av reservert.

Bobil (benyttes på senterets
eiendom): kr 100,- pr. døgn.

Andre priser (gjelder pr. gang):
Dusj uten overnatting 25,-
Leie av vaskemaskin 35,-
Dagbesøk med kjøkken-

bruk/koking 35,-
Leie av sengesett 30,-
Deler av sengesett (pr. del)15,-
Håndkle 10,-

LEIE AV HELE SENTERET:
- u/overnatting (pr. dag/kveld):
Medlem av Vestfold df. 500,-
Ikke-medlemmer av Vdf 800,-

- m/overnatting (pr. døgn):
Medlem av Vestfold df. 800,-
Ikke-medlemmer av Vdf 2.000,-

Tillegg for vask
av senteret 600,-


