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Vi søker etter vertskap til sommerkaféen 
på Slåttholmen sommeren 2023 

 
Midt-Agder Friluftsråd driver en enkel sommerkafé på Slåttholmen i hytte øst. Lag og 
foreninger med friluftsrelaterte aktiviteter og alle kommunalt ansatte i Lillesand kan søke om 
å få være vertskap på kaféen. 
 
Arbeidet som vertskap er ulønnet, men vi kan tilby en trivelig «sommerjobb», med 
muligheten til å feriere i Sørlandets beste skjærgård. 
 
For å melde din interesse for å være vertskap, søker du via et digitalt søknadsskjema på 
nett. Info og søknadsskjema finner du her: http://www.midt-agderfriluft.no/vare-
omrader/sommerkafeer/vertskap  
 
Å være vertskap innebærer at man har ansvaret for å drive sommerkafeen. Varespekteret er 
begrenset til mineralvann, is, kaffe og noe enkelt å bite i. Åpningstiden er fra kl. 11.00 til kl. 
18.00 alle dager. I tillegg må det påregnes enkle driftsoppgaver som plenklipping, noe 
søppelhåndtering og tilsyn toalett og brygger. 
 
I hytta er det 6 sengeplasser, samt 4-5 ekstra soveplasser på hems. Det god mulighet for ev 
å være to familier som kan slå seg sammen og fordele vakter og fritid. Det er ikke innlagt 
vann eller strøm. Komfyr, kjøleskap og fryseboks går på gass, solcellepanel sørger for lys og 
det er vannpost på brygga. Vertskapet må selv organisere seg med båt og transport ut til 
holmen.  
 
Vi trenger vertskap i ukene 25-33. En vertskapsuke går fra søndag til søndag. Bytte av 
vertskap er søndager mellom kl.14 og 16. 
 
Kontakt Midt-Agder Friluftsråd på telefon: 95 85 11 11 eller janne@midt-agderfriluft.no ved 
ev. spørsmål. 
 
Søknadsfristen er 1. april. Vi tar sikte på at fordelingen av vertskapsukene vil være klar 
medio april. 
 
For mer informasjon om Midt-Agder Friluftsråd se våre nettsider:  
www.midt-agderfriluft.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Midt-Agder Friluftsråd 
Janne Johnsen 
Prosjektleder og friluftsveileder 
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