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       Oppdatert: 06-08-2020                                     

 

 

 

INFORMASJON - 

LEIE AV SPEIDERHYTTA   
 

Vårt forsamlingshus heter «Speiderhytta» og har adresse Hageveien 16, Rolvsøy.  

Fra denne adressen er det mulig å kjøre bil helt opp til huset, men denne veien er litt 

kronglete. Den beste og enkleste måten er å kjøre til Råkollveien 103, som er «Rolvsøy 

rådhus».  Her er det en stor parkeringsplass som ligger helt inntil vårt forsamlingshus. 

Leietaker skal ha fylt 25 år (39 år ved fester med alkohol), skal være til stedet på 

arrangementet og er ansvarlig for at denne instruksen blir fulgt. 

Leiepris - betaling 

Leie per dag/kveld koster kr 750,- Helge fredag – søndag kr. 1.300,-  Vi ønsker at leien 

skal være betalt senest 10 dager før utleie.  Leien betales til Rolvsøyspeidernes 

foreldreforening, konto 1145 20 23948 

Dørlås 

Speiderhytta har kodelås og du kan bruke kode ???? + # for å låse deg inn.  Ta gjerne 

en tur innom for å se hvordan det ser ut. (Lysbryteren i det største rommet er på motsatt 

side av døren du kommer inn og innerst på høyre side for det innerste taklyset.)  

Når du har slått inn koden + # vil dørlåsen stå i ulåst / åpen stilling helt til du på nytt slår 

koden, da låses døra.  Ønsker du å ha døra låst fra utsiden mens du selv er inne trykker 

du på «power» knapp på innsiden.  Da er døren ulåst for å gå ut, men låst fra utsiden.  

Når dere forlater stedet, må dere igjen slå koden for å låse døra. Sjekk at døra er låst før 

dere forlater huset.     

Diverse 

Det skal ryddes og vaskes etter bruk. Tomflasker fjernes av leietager, hvis søppeldunk er 

full så skal også søppel fjernes. Uteområdet skal også ryddes, med tanke på fakler eller 

annet avfall. Sjekkliste skal fylles ut når man skal forlate hytta. 

I vinterhalvåret har vi varmekabler på vannrøret og det kan derfor ta tid før vannet blir 

kaldt. La vannet renne til det blir kaldt dersom det skal drikkes. 

Tenk på naboer når det gjelder lydnivå på musikken. Hold dører og vinduer mest mulig 

lukket. 

Leietaker er ansvarlig for at det ikke 

overstiger 40 personer på speiderhytta, 

og det er ikke lov med overnatting.  

Ødelagt inventar skal erstattes av 

leietager.  

Framleie er ikke lov. 

Utleier forbeholder seg rette til å komme 

innom lokalet uanmeldt i utleie perioden. 
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Særskilte krav og informasjon til leietaker vedrørende betingelser for utleie av 

Speiderhytta under COVID-19 

Renhold 

For å ivareta smittevern har Speiderhyttas styre besluttet å innføre obligatorisk 

ekstravask etter hvert utleie. Leietaker vil bli belastet med ett ekstragebyr på 500 NOK 

for å dekke dette renholdet.  Vi gjør leietaker oppmerksom på at dette renholdet er ett 

obligatorisk tilleggsrenhold som vil bli utført i tillegg til leietakers egen utvask. Det vil ikke 

være mulig for leietaker å ta på seg ansvaret for dette renholdet selv. Ved manglende 

utvask vil dette bli gjennomført av renholdsfirma på leietakers regning. 

Kjøkken 

Kjøkkenet vil være åpent for bruk under utleie, men leietaker må selv ta med nødvendig 

utstyr som bestikk, tallerkener, glass og gryter osv. til eget bruk.  Det oppfordres i størst 

mulig grad til at leietaker minimerer bruken av kjøkkenet og heller benytter seg av 

cateringtjenester eller lignende. Det gjøres spesielt oppmerksom på at myndighetene har 

lagt ned forbud mot buffé servering i sin forskrift. 

Speiderens eget utstyr vil være forbeholdt speiderne og er ikke tillatt brukt under utleie. 

Vi ber innstendig om at dette respekteres. 

Kapasitet 

Speiderhytta vil kun være åpen for utleie til private arrangementer med 25 eller færre 

deltakere. Signerende leietaker regnes som ansvarlig arrangør/smittevernansvarlig, og er 

ansvarlig for å overholde dette samt sikre at til enhver tid gjeldende regler for smittevern 

og avstand gitt av myndighetene overholdes.  

Generelt 

For øvrig informasjon vedrørende retningslinjer for arrangører og servering henvises det 

til enhver tid siste retningslinjer gitt av myndighetene generelt og FHI spesielt. Ved 

signering av denne instruksen forplikter leietaker seg til å overholde disse. 

Speiderstyret vil uten opphold anmelde brudd på retningslinjene til myndighetene. 

 

Denne instruksen er lest av leietaker: 

 

Dato: _________________________ 

 

 

Navn:_____________________________________  

 


