LEIE AV BASTØY FYR

Bastøy fyr ligger på nordsiden av øya, med kort vei til offentlig badestrand og fantastisk utsikt
mot Horten, Moss og innover Oslofjorden.
eie av Bastøy fyr er først og fremst ett tilbud til kriminalomsorgen og ansatte i etaten.
Imidlertid ønsker vi at dette unike stedet også i en begrenset grad skal være tilgjengelig for
andre etater og organisasjoner.
Bastøy fengsel har noen langsiktige visjoner med fyret. Vi ønsker å gjøre stedet til et
interessant, rimelig og ikke minst ett annerledes og eksotisk sted for mindre kurs og
møtevirksomhet. Bastøy fyr er i likhet med andre bygninger på øya en del av fengselsdriften.
Dette betyr at fyret er en av mange treningsarenaer for en del av de innsatte som soner i
Bastøy fengsel. I all hovedsak gjelder det innsatte som har sin arbeidstrening i kjøkken og
renhold (teknisk avdeling). Fengslet har vedtatt planer om at fyret ved utleie (uavhengig av
hvem som leier) skal gi innsatte ferdigheter innenfor matlaging, servering, renhold som skal
gi de kompetanse og arbeidserfaring innenfor servicefag relevant for hotell, restaurant og
servicenæringen.
Det gjøres oppmerksom på at besøkende/gjester til Bastøy fyr, kun kan bevege seg på
friområdet som ligger mellom kaia og fyret (på nordøstsiden av gjerde, samt innenfor
inngjerdet område rundt fyret.). Det er IKKE
tillatt å befinne seg på andre områder, for eksempel veiene på øya, da alt dette er
fengselsområde og brukes av innsatte.
Eventuell medbrakt alkohol må være skjult i bagasje og synlig beruset personer er ikke ønsket
m bord på ferjen.

Fyret har følgende fasiliteter:
Fyret:
 Konferanserom med plass til 18 personer, whiteboard, flipover, projektor.
 Stue.
 2 soverom med 2 sengeplasser i hvert rom.
 3 bad/toaletter/dusjkabinett.
 Kjøkken med kjøleskap, fryser, oppvaskmaskin, stekeovn, mikrobølgeovn.
 Fyrtårnet. Fyrlykten er for lenge siden flyttet ut av tårnet og plassert ved siden av. Det
har gjort det mulig å omskape tårnet til et lite, men kanskje det mest eksotiske
rommet! Kan anbefales, både i finvær og storm!
Anneks 1: 2 soverom med 2 køyesenger (4 sengeplasser). Skap. Vedbod. Gassgrill.
Anneks 2: 2 soverom med 2 familiekøyer (6 sengeplasser). Skap.

Hvordan komme til Fyret:
Bastøy fengsel har egen ferje; Vederøy, som går fra Horten Havn (sør for Bastøyferja). Se
egen rutetabell på våre nettsider; www.bastoyfengsel.no/Båttider. Fra ankomst Bastøya er
det ca 1 km langs vei/sti. Det er ikke lov til å ha med egen bil over til øya i forbindelse med
leie av fyret.
I situasjoner hvor det er stort behov for transport av gjester eller bagasje, kan operativ
førstebetjent kontaktes for forespørsel, men i utgangspunktet bør en påregne å måtte gå. (33
07 38 30/ 33 08 37 00)
Leieperioder:
Dagsleie er fra kl. 8.45 til kl. 22.00.
Ukesleie er fra mandag kl. 14.30 og til fredag kl. 8.30.
Priser:
Minstepris: Kr. 5 000.- inkl mva (Dvs. inntil 2 døgn). Prisen inkluderer rengjøring etter endt
opphold. Det er ikke anledning til å gjøre rent etter seg selv.
Utover 2 døgn, kr. 2 000,- pr døgn.
For helg: Kr. 5 000,- inkl mva (inklusive rengjøring).
Fengslet kan leie ut sengetøy og håndklær: Kr 50.- pr sett inkl mva. (Gjester må selv re opp
sengen).
Hvis du har bestilt Fyret og det viser seg at du ikke kommer til å bruke det, må du avbestille
snarest, og senest 1 uke før avtaledato. Hvis det ikke er mottatt avbestilling innen oppsatt frist,
vil avtalt beløp bli fakturert.
Det vil bli sendt ut faktura i etterkant av oppholdet.
Bestilling:
Bestilling skjer til administrasjonen ved Bastøy fengsel. Send mail til
postmottak.bastoy@kriminalomsorg.no, eller ring tlf 33 08 37 00. Vennligst oppgi navn og
adresse for faktura ved bestilling, samt telefonnummer.

Mat og drikke:
Det er ikke tilgang til butikk på øya, så mat og drikke må medbringes. Det er mulig å
forhåndsbestille mat fra kjøkkenet ved fengselet så fremt det er ledig kapasitet. Dette må
avtales direkte med kjøkkensjefen på tlf. 33 08 37 15.
Det er ikke tillatt å medbringe hunder/husdyr på fyret.
Det er røykeforbud i alle bygningene.

Vi ønsker dere ett trivelig opphold!

