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SALTEBUA - BRAGDØYAS STORSTUE 
Saltebua ble på begynnelsen av 1900-tallet benyttet til salting og pakking av makrell for 

eksport, og ble etter mange års forfall reddet av entusiaster i 1986 - krefter som i dag 

utgjør Bragdøya Kystlag. Saltebua fremstår i dag som et av byens mest spesielle 

utleielokaler. Lokalet kan leies til konferanser, firmasamlinger eller konserter, ja rett og 

slett til hva man måtte ønske å samle folk til i et unikt, stemningsfullt og rustikt lokale. 

Saltebua kan leies til arrangementer fra uke 19 t.o.m.uke 37, men det er ingen utleie i 

sommersesongen fra uke 26 t.o.m. uke 31. Utleie hverdager fra kl.15.30 - 23.00. Lørdag 

og søndag fra kl.09.00 - 23.00.  

Ved bespisning kan man dekke til totalt 150 gjester i begge etasjer. Som konferanse- 

eller konsertlokale kan man huse opp mot 200 gjester. I Saltebua finnes også et mindre 

lokale som kalles "kaféen" med plass til rundt 30 gjester, samt et storkjøkken med 

moderne utstyr, kjølerom og nødvendig dekketøy. Det er tilgang på et enkelt PA-anlegg 

med mikrofon og høyttalere. Det er også mulig å leie et større lydanlegg.   
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SKYSS - RUNDTUR I SKJÆRGÅRDEN ELLER T/R 
BRAGDØYA  
Vi tilbyr skyss til Bragdøya fra Auglandsbukta i Vågsbygd og fra kai 6 i Kristiansand. 

Ønsker du en sightseeing i skjærgården, kan du leie MS Bragdøya som kan ta opptil 60 

passasjerer. Hva med en tur til Ny-Hellesund i Søgne eller den idylliske skjærgården i 

Randesund med en tur innom Skippergada? Vi tilbyr også servering av mat og drikke 

om bord. Ved kystkultursenteret på Bragdøya finner du en gjestehavn hvor du kan 

legge til med egen båt. 

Foto over:: Adam Read @visitsørlandet 

Visste du at Bragdøyabåten har 
avgang fra Auglandsbukta hverdager 
HELE ÅRET? 
Fra Auglandsbukta kl.07.45,09.00,11.00 og 14.45 
 
Fra Bragdøya kl. 08.45,10.45,14.35 og 15.25 
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TRAKTERING - BRAGDØYA KYSTLAG TAR SEG AV MAT OG 
SERVERING 
Bragdøya kystlag har egen trakteringsgruppe. Vi kan tilby traktering av opp til 100 

gjester i vårt rustikke og maritimt pregede lokale Saltebua. For mindre selskaper kan 

kafèen i Saltebua eller villaen inne på øya benyttes. Bordene dekkes etter årstidene og 

vi bruker gjerne friske blomster fra hagen vår. Vi tilbyr traktering mandag, onsdag og 

torsdag i månedene mai, juni, deler av august og september. 

 
Over: Eksempel på oppdekking i Saltebua, 1.etg. 

Ønsker du å ordne med selskapet selv, har vi alt du trenger av dekketøy. Kjøkkenet er 

av storkjøkkenstandard og kaffetrakteren trakter inntil 10 liter per gang. Du må da selv 

sørge for utvask og ta med all søppel til land inkludert tomflasker. Leietaker skal ha en 

kontaktperson som kystlaget kan forholde seg til. Kontaktpersonen har ansvaret for at 

arrangementet blir avviklet på en sikker og forsvarlig måte.  
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MENY - MYE GODT FRA HAVET 

● Havets festbord - vår populære spesialitet! 

● Ferske reker  

● Bragdøyas hjemmelagde fiskesuppe 

● Hjemmelaget dessert   

● Vi har skjenkebevilling for øl og vin 

● Vi kan også tilby lunsj 
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MINDRE ARRANGEMENTER 
For mindre arrangementer kan vi anbefale leie av kafeen i Saltebua eller Villaen for en 

mer intim og koselig atmosfære. I kafeen er det plass til rundt 30 personer. I Villaen er 

det plass til oppdekking for rundt 20 personer. Her er det også mulighet for overnatting. 

 

 

 
 
 
 
 
 


