
Velkommen til *Adresse 1* og 
Arendalsuka 

 

Sammen med dette velkomstbrevet finner dere også Arendalsukas avis, med en redaksjonell del og 

en programavis. Bruk den gjerne. Trenger dere flere, kan dere hente i vertskapskontoret på Sam 

Eydes plass, rett ved Arendal kultur- og rådhus i sentrum. 

Generell informasjon 
Huset skal forlates like ryddig som da dere kom. Sengetøy som tas av for å skiftes i løpet av uken, kan 

legges på gulvet på vaskerommet i 1. etasje. Det samme med håndklær.  

Det er søppelsortering i Arendal kommune: plastikk, matavfall, glass/metall, papir og restavfall. Papir 

kastes direkte ut i dunk ute, mens det er beholdere for det andre i skuffen under vasken på 

kjøkkenet. Tøm beholderne under vasken ute i avfallsdunkene foran garasjen.  

Husnøkkel 
Nøkkel til huset ligger i nøkkelboks på veggen like ved inngangsdøra. Kode xxxx.  

Ekstra sengesett og håndklær 
Ekstra sengetøy og laken ligger i hvit kleskurv på hovedsoverom. Ekstra håndklær ligger i skuffer på 

badet i gangen i 2. etasje. 

Bussforbindelse til sentrum 
Det tar 1 minutt å gå til nærmeste bussholdeplass. Raskeste rute til byen er linje 112 og linje 125. 

Begge disse tar ca. 10 minutter til sentrum. Disse linjene har påstigning på motsatt side av veien, du 

kan se busstoppet fra hagen. Linje 113 kan dere også ta, men den bruker noe lenger tid (ca. 20 

minutter). Denne linjen har påstigning på samme side av veien som huset (rett på nedsiden av 

hagen). Bussholdeplassen heter «Myrakrysset» i begge retninger. 

Det går ca. 5 busser i timen. Tidligste går 06.30 fra Myrakrysset og siste kl. 22.15 fra sentrum. Vi 

anbefaler dere som bor hos oss å laste ned app’en «AKT Reise» for å se rutetider og app’en «AKT 

billettt» for å kjøpe bussbilletter. Ellers har Arendalsuka og Agder kollektivtrafikk samlet informasjon 

på Arendalsukas nettside: www.arendalsuka.no/reise  

Taxi 
Det er 07000 som administrerer taxi i Arendal. Bestill ved å ringe 07000 eller last ned app’en 07000. 

Pris på taxi på kveldstid mellom sentrum og *Adresse 1* er på underkant av 250 kroner. Noe lavere 

takst på dagtid. 

Parkering av bil i sentrum 
Hvis dere velger å kjøre bil, bør dere lese mer på www.arendalsuka.no/parkering først. Det er trangt 

om plassene i byens parkeringshus, så vi anbefaler å la være. 

Å spasere til byen er en koselig tur på cirka xx minutter. 

http://www.arendalsuka.no/reise
http://www.arendalsuka.no/parkering


Internett 
Navn på nettverk: xxxxxxxx 

Passord: xxxxxxxx 

Kontaktinformasjon til utleier 
Navn Navnesen 

Tlf. xx xx xx xx 

Vi ønsker dere et hyggelig opphold og håper det står til forventningene. 

 

Vennlig hilsen Navn Navnesen 

 


