
Arrangement i Fjordhaven eller Jaktslottet

Kjeholmen

Oslo Sporveiers Arbeiderforenings ferie-Oslo Sporveiers Arbeiderforenings feriehytter



Velkommen til Kjeholmen!

Områdekart, se neste side

Beliggenhet
Kjeholmen ligger idyllisk til 
midt mellom Snarøya og Ostøya i 
Bærum. 

Vi leier ut den sydige delen av 
øya, med utsikt mot Nesodden og 
Høvik/Sandvika. 

Bygningsmasse og infrastruktur 
ble oppgradert i 2015. 

Arrangementer
Det finnes mange muligheter for 
arrangement på Kjeholmen. Fest-
lige lag, møter, seminarer, konser-
ter eller bare ett vennetreff. Alle 
fasiliteter finnes på øya. Bestyrer 
som hjelper dere. Musikkanlegg 
og prosjektor til utlån.

Transport
Vi har en stor båt som frakter 
inntil 30 personer til/fra Snarøya. 
Båten kan også frakte varer og 
utstyr.

Musikk skal dempes i teltene kl. 
01.00.

Overnatting
Vi har totalt 38 sengeplasser på 
Kjeholmen, 26 faste senger og 12 
gjestesenger. 

Inn- og utsjekking
Innsjekk er kl. 15.00 og utsjekk er 
kl. 11.00 pga. vask av enhetene.
Andre tider må avtales.

Leie av sengetøy
Kr. 100,- pr. sett, inkluderer ikke 
oppredning.

Hovedhuset
Nordrommet

1

Hovedhuset
Østrommet

2 1

Hovedhuset
Sydrommet

2 2

Hovedhuset
Vestrommet

1

Bestyrer 1 (B1) 3 1 1

Bestyrer 2 (B2) 4 1 2

Bestyrer 3 (B3) 2 1 1

Annekset 4 1 3

Låven 2 1 2

SUM 21 5 12

Boenhet Senger Sovesofa Ekstrasenger

Kjeholmens båt: ”Kuriosa”

Komplett oversikt over boenheter 
finner du her: http://osa-sporveien.
no/feriehjem/kjeholmen

Alternativ transport
Olsbø`s Seil/Charter
ann.steinar@online.no
(+47) 92268501/66801141
http://www.luksusyachter.no

Matopplevelser
www.foodoccasion.no
Kontaktperson: Fabian
66 98 11 40
post@foodoccasion.no
Tilbyr også pynting, bartendere, 
servitører etc.
www.grillsjefen.com
Kontaktperson: Petter Gullikstad
46648126
mat@grillsjefen.com
Tilbyr også pynting, bartendere, 
servitører etc.

Administrasjon
OSA feriehjem tilrettelegger for 
bruk av lokaler og utstyr. Trak-
tor med tilhenger er tilgjengelig 
for frakt av varer/utstyr. Bestyrer 
bistår med frakt. Leietager 
koordinerer all logistikk i  
forhold til gjester, mat, drikke og 
transport.



Områdekart

Dekketøy og kjøkkenutstyr, se neste 



Type:
Ikea

Utvalg:
Rødvinsglass, hvitvinsglass, 
vannglass, vannkarafler,  
kaffekrus, tallerkner, asjetter og 
bestikk i rustfritt stål.

Antall:
Serviceog bestikk for 100 pers.
små og store boller
Noen serveringsfat/bestikk 

Dekketøy , service og oppvask Spesifikasjoner

Kaffetraktere:
2 stk Moccamaster

Kaffekanner:
10 stk, 1-1,5 ltr.

Vannkarafler:
50 stk.

Lokalene - Fjordhaven og Jaktslottet, se neste 

Alt annet må medbringes (eks: 
duker eller øvrig pynt).



Beliggenhet:
Teltet i Fjordhaven rommer 
80-100 personer og ligger ved 
Jaktslottet. Ved teltet er det bar 
med kjøleskap og også her er det 
stor plen. Kort vei til toalettan-
legg og stor plen for aktiviteter.

Innhold i teltet:
Sitteplasser: inntil 100 personer
Bordstørrelse: 220x70cm
Antall bord: min. 20

Prisliste - neste side

Fjordhaven og Jaktslottet Spesifikasjoner

Kjøkkenfasiliteter:
Kjøkkenet befinner seg i 
Jaktslottet. 
Kjøkken, med 
oppvask og kjøl/frys. 

Nettside for mer info: http://osa-sporveien.no/feriehjem/arrangement/fjordhaven-jaktslottet

Fjordhaven

Jaktslottet

Kjøkken

Griller:
2 store kullgriller utendørs, er 
plassert nær lokalene.

Innhold i Jaktslottet:
Peisestuen i Jaktslottet rom-
mer lett 30 personer. Det er 
proff-kjøkken og tilliggende bi-
bliotek. Perfekt til seminarer eller 
fester. Toalettanlegg i kjelleren.

Sitteplasser: inntil 50 personer
Bordstørrelse: 150x80cm
Antall bord: 20

Kjøkkenet skal ryddes/vaskes 
innen avtalt slutt-tid for leie. 
Avfall sorteres (glass/metall, 
papir og restavfall) ved 
Annekset.



Prisliste
Leieperiode:
Kl. 11–kl. 11 (24 timer, hvis ikke 
annet er avtalt)

Veiledende priser:
Fjordhaven inkl. bruk av kjøkken
kr. 20.000,-
Ved leie av Jaktslottet som tillegg, 
koster denne 1/4 av veil. pris, 
5.000,-

Samme priser og tilbud ved leie 
av Jaktslottet og Fjordhaven som 
tillegg.

Inkludert i leien:
3 turer hver vei med Kuriosa.
Siste tur kl. 01:00
Ekstra turer med Kuriosa
kr. 500,- pr tur. 
Turer 01:00–07:00, kr. 2.500,- pr 
tur.

Spesifikasjoner

Oslo Sporveiers Arbeiderforenings feriehytter

Vi leier ikke ut til 
arrangementer i perioden 
juli – medio august 
(grunnet feriegjester)


