
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratis utlån av sports- og friluftsutstyr! 

Lokalisert i kjelleren på Aktivitetshuset  

(inngang på hjørnet mot bryggene) 

Åpningstider: 

Mandag: 10:00 – 15:00 

Tirsdag: 10:00 – 15.00 

Onsdag: 10:00 – 15:00 

Torsdag: 10:00 – 15:00 

Fredag: 10:00 – 15:00 

 

Adresse:  

Jernbanegata 3, 8250 Rognan 

 

E-post: 

utstyrsentralen@saltdal.kommune.no 

 

Tlf.nr: 902 85 008 

 



Eksempler på utstyr til utlån: 

 

 

Friluftsutstyr – året rundt: 

 Telt 

 Lavvuer 

 Soveposer 

 Sitteplater 

 Sitte-/ liggeunderlag 

 Muurikka 

 Stormkjøkken 

 Kaffekjeler 

 Tursekker 

 Turstaver 

 Tursag og – øks 

 Hodelykter 

 Bæremeis 

 Kompass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utstyr – vinter: 

 Langrennsski, sko og staver 

 Slalåmski, sko og staver 

 Snowboard og sko 

 Fjellpulken 

 Skøyter 

 Truger 

 Isbor og ispilkesett 

 Snøspader 

 Akebrett og div. til utelek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstyr – sommer: 

 Sykler og sykkelhjelmer 

 Sykkelvogn 

 Inline- skøyter 

 Redningsvester 

 Fiskestenger (ferskvann og havfiske) 

 Kanoer 

 Frisbee 

 

 
 

 

 
 



 
Virksomhetsområde for oppvekst og kultur 

 

Saltdal Utstyrssentral 

Jernbanegt. 3 

8250 Rognan 

E-post: utstyrsentralen@saltdal.kommune.no 

Tlf.nr: 902 85 008 

Hjemmeside: www.saltdal.kommune.no 

 

Om Saltdal utstyrssentral 

Saltdal Utstyrssentral ble åpnet i 2015, etter at Saltdal kommune hadde fått midler til 

innkjøp av utstyr fra «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom» (Bufdir) og 

Sparebankstiftelsen SNN. Utstyrssentralen drives til daglig av «SAMMEN», som er et 

samarbeidsprosjekt mellom Saltdal kommune og NAV. 

Saltdal Utstyrssentral har et stort utvalg i frilufts- og sportsutstyr til utleie, og  

alt er gratis å leie. Utstyrssentralen har åpent mandag til fredag kl. 10- 15, og er 

lokalisert i kjelleren på Aktivitetshuset. Saltdal kommune håper at tilgang på utstyr i 

utstyrssentralen er med på å motivere innbyggerne i Saltdal til å være mer ute i 

naturen, og til å være mer aktive! 

 

Standard lånevilkår 

 Maks låneperiode er 7 dager. 

 Utstyret skal leveres tilbake i den stand det ble levert ut. Avvik skal 
innrapporteres ved tilbakelevering. 

 Alt utstyr skal rengjøres etter bruk. 

 Ikke rengjort/ vått utstyr belastes med kr 200,- som erstatning. 

 Den som låner utstyret må dekke kostnadene ved reparasjon eller innkjøp av 
nytt utstyr dersom utstyret blir ødelagt. Normal slitasje vil ikke måtte dekkes. 

 Utleier står ikke ansvarlig ved skade på personer som leier utstyr. 

 Det forutsettes at låner setter seg inn i bruken av utstyret, og at bruk skjer 
forskriftsmessig. 

 Kun voksne over 18 år kan stå som låntaker av utstyret. Ungdom fra 13 år kan 
låne utstyr hvis samtykkeskjema fra foresatte er levert inn. 

 Næringsvirksomhet har ikke anledning til å låne utstyr kostnadsfritt fra 
utstyrssentralen. 

 Hvis utstyret ikke er levert tilbake etter 14 dager, faktureres hele verdien av 
utstyret som er lånt ut. 

 

http://www.saltdal.kommune.no/

