
FØRSTEMANN 
TIL BUA!
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LÅNEREGLER FOR BUA LEVANGER:

• BUA plikter å sørge for at utstyr som lånes ut er  
i god og forsvarlig stand.

• Låntaker har ansvar for at utstyret blir brukt  
forskriftsmessig.

• Ta med legitimasjon når du låner for første gang
• Barn under 18 år må komme i følge med en voksen:   

Ungdom fra og med ungdomsskolealder kan låne utstyr  
på egen hånd, men foreldre/foresatte må være med første 
gangen for å skrive under på samtykke.

• Du er personlig ansvarlig utstyret du låner.  
Lås alltid utstyr som blir oppbevart utendørs.

• Alle lån ved BUA er personlige, dvs. du kan ikke låne  
utstyret videre til andre (Unntak for lærere og andre  
som låner gjennom jobb)

• Hvor lenge du kan låne utstyret avhenger av etterspørselen.
• Låntaker har ansvar for å levere utstyret til BUA ferdig 

 rengjort.
• Skader på utstyr utover det som må regnes som vanlig 

 slitasje kan bli fakturert med en egenandel etter avtale.
• For at utstyret skal være tilgjengelig for flest mulig  

– lever til avtalt tid.
• Er du mer enn 1 måned forsinket med innlevering regnes 

utstyret som tapt og du vil motta en faktura for å erstatte 
utstyret.

• Brudd på lånereglene kan føre til at du mister rettet til å låne 
utstyr for en kortere eller lengre periode.

VELKOMMEN INNOM!

BUA Levanger er med i nettverksorganisasjonen BUA. 
Les mer om BUAs arbeid her www.bua.io 



VELKOMMEN  
TIL BUA!

I BUA LEVANGER FINNER  
DU UTSTYR FOR MANGE AKTIVITETER!
Vi har alt fra ski- og alpinutstyr, til kano, kajakk, fiskeutstyr,  
og flytevester. Og så har vi tursekker, bæremeiser, fjellsko,  
støvler, sparkesykler skateboard, sykler og mye, mye mer!  
Kom innom og se – kanskje blir DU inspirert til å prøve  
noe helt nytt! 

Åpningstider og annen nyttig info finner du her: 
www.bua.io/bua-levanger 

Telefon: 48 25 12 66 
Adresse: BUA Levanger /v Leva-Fro, 
 Gamle Kongeveg 92a, 7608 Levanger 
Mail: bua@leva-fro.no

Følg oss gjerne her:

 utstyrsbualevanger

 utstyrsbua_levanger

BUA LEVANGER ER DITT 
LOKALE AKTIVITETSBIBLIOTEK
Her kan du låne sports- og fritidsutstyr – helt gratis! BUAs 
mål er å inspirere folk i alle aldre til mer  
variert aktivitet- og vi heier spesielt på barn og unge  
som vil ut og røre seg! 

Vi gleder oss til å låne bort utstyr til deg!
 
Nytt eller brukt en stund – BUA Levanger  
sørger for at utstyret alltid er i god stand!
 
«Vær aktiv, kos deg ute – prøv noe nytt!»


