
FØRSTEMANN
TIL BUA!

DET ER LETT Å LÅNE
UTSTYR FRA BUA

Alt du trenger er å ta med legitimasjon første
gang du kommer innom. Er du under 18 år,
må du ha med en voksen første gang du skal låne.

Her er noen enkle regler:

• Ta godt vare på utstyret du låner. Rengjør utstyret før du 
leverer det tilbake. 

• Du kan låne utstyr i inntil én uke.

• Husk å levere utstyret tilbake til avtalt tid, så de 
som skal låne det etter deg ikke må vente.

• Er det noe galt med utstyret, er det bare å si ifra, 
så skal vi fikse det.

• Blir utstyret skadet under bruk, snakk med oss, 
så finner vi en løsning.

• Hvis du mister utstyret, eller ikke leverer det 
tilbake, må du erstatte deler av det.
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NÆRØYSUND

Si fra hvis det er utstyr du savner eller
har forslag til hvordan vi kan bli bedre.
Vi hører veldig gjerne fra deg.

Vil du vite mer om BUA? Besøk oss på www.bua.io,
følg oss på Facebook eller ta en tur innom BUA der du bor.



VELKOMMEN
TIL BUA!
VELKOMMEN
TIL BUA!

Har du lyst til å prøve noe nytt? Og det,
helt uten at du må kjøpe utstyret først?
Bare stikk innom BUA.
Hos oss kan du låne masse utstyr helt gratis. Sommer
og vinter. Prøv aktiviteter du aldri har gjort før.  
Eller, kom gjerne igjen, og prøv noe du liker å gjøre.

Det er enklere enn du tror. 
 
Når du først er i BUA, finner du utstyret du trenger og avtaler
hvor lenge du ønsker å låne det. Første gang du låner hos oss
må du vise legitimasjon. Er du under 18 år, må du ha med en
voksen første gang.

DET SKAL JEG TESTE!
I BUA finner du utstyret du trenger, både til fritid, sport, friluftsliv og lek.

BUA finnes over hele landet. Det varierer litt hva som finnes i de ulike BUA’ene, 
men alle har bra utstyr å låne ut. Stikk innom BUA Nærøysund og se selv. 
Om vinteren er det vanlig å finne ski, staver, skisko, hjelmer, akebrett og 
beskyttelsesutstyr. I sommersesongen kan du låne sykler, skateboard, kajakk, 
kano, stand up padle board, telt, soveposer, kubb og mye mer. Besøk oss 
på baksiden av kulturhuset, Idrettsveien 1, Kolvereid. Mer informasjon og 
åpningstider finner du på www.bua.io/utlansordninger/bua-Nærøysund

På hjemmesiden kan du også opprette låneprofil før du kommer, så går 
det raskere å låne

Vi gleder oss til å låne bort det vi har.

Bra utstyr er det også!

Vi sørger for at utstyret er av bra kvalitet. Enten det er helt nytt eller 
brukt. Vi går over utstyret etter bruk, men er avhengig av at du tar 
vare på utstyret når du låner det. Når sesongen er over, sommer 
som vinter, tar vi et grundigere vedlikehold av utstyret. Alt for at 
du skal låne utstyr av bra kvalitet.


