
Presentasjon av Evjeklinikkens 
fasiliteter og bygg 
 
 
Evjeklinikken disponerer ca. 7000 kvm byggmasse til ulike formål.  
I tillegg har vi tilgang til store friluftsområder like ved klinikken. 
 

Hovedbygg: 
 
Hovedbygget ligger ca. 200 meter rett fram på venstre side når du kjører igjennom port E inn 
på området. I hovedbygget finner du kontorer, møterom, administrasjon, resepsjon, kantine, 
flere undervisningsrom, biljardrom med mer. 

 
Aktivitetsavdeling: 
 
Like innenfor port E på Evjemoen finner du kontorene til våre fysioterapeuter, 
idrettspedagog og trenings- og aktivitetsveiledere. Her holder også nattevaktene til. 
 

Gymsal: 
 
Gymsalen vår ligger ca. 50 meter, rett over veien fra Hovedbygget. Her finner du 
treningsrom og treningssaler. Klinikken tilbyr varierte utvalg av aktiviteter og treninger. 
 

Treningssal: 
 
I treningssalen, som ligger i kjelleren under gymsalen, finnes ulike treningsapparater. 

 
Treningsrom: 
 
Vi har flere mindre treningsrom som er tilknyttet gymsalen. Disse brukes blant  
annet til gruppetreninger for mindre grupper. 

 
Lavvoen: 
 
Like ved elven Otra har vi en lavvo med bålplass og benker. Dette er en populær 
samlingsplass for rekreasjon og sosiale sammenkomster. 
 

Frisbeeparken: 
 
I området rundt klinikken har vi laget en frisbeepark med 6 kurver. Klinikken låner  
ut utstyr til pasienter som ønsker å benytte seg av dette tilbudet. 



Sykkelbua: 

 
I sykkelbua har vi sykler og hjelmer til utlån i deler av året. Vi oppfordrer likevel pasienter  
som kan, til å ta med egen sykkel. Det er flotte sykkelstier i området. 
 

Pasientboliger: 
 
Pasientboligene ligger fra 200m til 500m fra hovedbygget. Alle rommene har eget toalett og 
dusj. På brakkene finnes det også felles tv-stue,vaskemaskin/tørketrommel og et lite te-
kjøkken. 
 

Brakke 43: 
 
Brakke 43 har 15 pasientrom og ligger ca. 500 meter nordover i leiren fra hovedbygget. 
Dette er det største pasientbygget vi har. 
 

Brakke 67: 
 
Brakke 67 har 12 pasientrom. Bygget ligger ca. 250 meter fra hovedbygget. På dette bygget 
har vi også rom som er tilrettelagt for bevegelseshemmede.  
 

Brakke 78: 
 
Brakke 78 har 12 pasientrom. Bygget ligger ca. 200 meter fra hovedbygget. 
 

Brakke 80: 
 
Brakke 80 har 12 pasientrom. Bygget ligger ca. 200 meter fra hovedbygget. 
 

Brakke 95: 
 
Brakke 95 har 12 pasientrom. Bygget ligger ca. 400 meter fra hovedbygget.  
 

Brakke 96: 
 
Brakke 96 har 8 pasientrom. Bygget ligger ca. 500 meter fra hovedbygget. 
 

 

 

 

 



Kontakt oss for utfyllende informasjon:  

Evjeklinikken AS - Jørgen Løvlands veg 5, 4735 Evje  

E-post: post@evjeklinikken.no  

Webside: www.evjeklinikken.no 

Telefon sentralbord: 37 88 60 00  

 

Tusen takk for at du tok deg tid til å lese denne presentasjonen om Evjeklinikkens fasiliteter 

og bygg. 

  

Hjertelig velkommen skal du være! 

 

 


