
 

  

 

 

 

 

VELKOMMEN TIL HORVE 2 
 
Her finner du nyttig informasjon og 

leievilkår vedrørende leieperioden på 

Horve 2.  
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INFORMASJON ANGÅENDE NØKLER, KODE, UTVASK 

Nøkler til eiendommen ligger i nøkkelsafe med kodelås festet i bjelkelag under toalettbygget. (Oppe i hjørnet til 

høyre når du går inn gjennom åpning i grunnmuren under bygget. Slå evt. på lys for å se.) Nøkkel MÅ legges 

tilbake i nøkkelsafe ved avreise.  

Grusveien inn til Horve 2 er stengt med kjetting etter parkeringsplassen. Denne åpnes ved å benytte samme 

kode som benyttes til nøkkelsafen. Vi anbefaler å låse denne når alle er ankommet leirstedet. Dersom man 

venter trafikk inn/ut under oppholdet kan vegen stå åpen under oppholdet. Vegen SKAL stenges ved avreise. 

Husk å stille bort koden når du har låst hengelåsen! 

Eiendommens egen vegbom inne ved Horve 2 er låst som en ekstra sikkerhet når leirstedet ikke er i bruk. Bruk 

nøkkel på nøkkelknippet i nøkkelsafen for å låse opp denne. Husk å sikre bommen med sikrings-kjettingen slik at 

den ikke blåser ned. 

UTVASK 

• Utstyr for vask av hus og låve finnes i husets 1. etasje.  

• Utstyr til do-vask er plassert i kjelleren på huset.  

• Vaskeutstyr beregnet på hus/låve må ikke brukes til toalettene! 

 

 

VILKÅR FOR LEIE AV HORVE 2 

1. Eiendommen Horve 2 eies av Normisjon Region Rogaland og disponeres av Sola KFUK-KFUM-speidere 

og Gand KFUK-KFUM-speidere. Leietaker er ansvarlig for at det i program og på fritid IKKE forekommer 

ting som bryter med kristen sed og skikk, blir holdt. 

2. Nøkler og PIN-koder må ikke lånes vekk eller på annen måte komme uvedkommende i hende. 

3. Huset på Horve 2 har overnattingsplass for maks 12 pers. 

4. Røyking er ikke tillatt i huset. Det er ikke anledning til å nyte alkohol eller andre rusmidler på 

eiendommen. 

5. Det er forbudt å tenne bål i perioden 15. april - 15. september utenom de faste gruene som finnes på 

området. Det skal alltid være en full vannbøtte i nærheten av alle ildsteder hvor en gjør bruk av åpen ild. 

6. Det skal alltid være minst en ansvarlig leder tilstede fra leietaker i leieperioden. Dette kravet er 

ufravikelig og gjelder uansett overnattingsform. 

7. Leietaker har det fulle og hele ansvar for deltakernes sikkerhet under oppholdet. 

8. Leietaker er ansvarlig for at deltakere har tilgang på redningsvester/flytevester ved leie av kanoer. Bruk 

av dette er påbudt ved kanoaktiviteter. 

9. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skade som måtte voldes på eiendom, bygninger, utstyr og alt 

innbo. 

10. Leietaker er ansvarlig for renhold av alle rom og kjøkkenutstyr i huset. Likeså gjelder for toaletter og 

låve. 

11. Uteområdet skal forlates i ryddig stand og alt søppel skal tas med ved avreise. Byggverk skal rives og 

raier legges på anvist sted. 

12. Det skal ikke brennes søppel i gruer eller på bål. 

 

Vi regner med at leietaker viser god vilje til å holde disse vilkår. Skulle det vise seg at dette ikke blir gjort, 

kan utleie nektes ved en senere anledning.   
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VIKTIG INFORMASJON VEDR. TOALETTER/VANNFORSYNING 

Det forutsettes at leietaker setter seg grundig inn i denne informasjon før avreise til Horve2! 

Vi har et flott toalettanlegg på Horve 2. Hjelp oss å holde anlegget i bra stand og forlat toaletter slik du ønsker å 

finne det ved ankomst! 

 

Toalettbygget har 4 toaletter med håndvasker. Hvert av disse har tilgang direkte utenfra. Ved å ikke ta i bruk 

flere toaletter enn nødvendig kan man spare seg for betydelig vaskearbeid. (Toaletter som ikke benyttes holdes 

låst!) Det er samme nøkkel til dørene på toalettbygget som til huset. 

Vannforsyningen på Horve 2 kommer fra dypvannsbrønn. Vannet er av god kvalitet. Brønnen har begrenset 

kapasitet så det må ikke sløses med vannet. Det er montert utekran på grunnmuren på toalettbygget. Her kan 

deltakerne hente drikkevann. Nøkkel til utekran henger på veggen i gangen i huset. Avløp fra vaskene i 

toalettbygget og huset renses i biologisk renseanlegg. En må derfor unngå å skylle matrester/kaffegrut ned i 

avløpet. 

 

Når det gjelder tørking av hender etter håndvask er det tilrettelagt for 2 alternativer: 

Alt. 1: Det tas med endel vanlige håndklær som henges opp på toalettene og skiftes hver dag. Disse må tas med 

hjem igjen og vaskes. 

Alt. 2: Det er montert oppheng for tørkeruller (kjøkkenruller) av papir. Tørkeruller må medbringes. Brukt 

tørkepapir kastes i papirdunker på toalettene. Ikke i toalettene. Disse må tømmes jevnlig og innholdet samles i 

søppelsekker og tas med sammen med det øvrige søppelet ved avreise. (Det kan bli mye søppel av dette 

alternativet). 

 

VIKTIG!  

Avføring samles opp i to store tanker under toalettbygget. Av konstruksjonsmessige årsaker er et toalett 

tilkoplet den ene tanken og 3 toaletter tilkoplet den andre. For at vi skal få fylt disse noenlunde jevnt skal man 

ta i bruk toalettene slik: Dersom det bare er behov for 1 toalett skal toalett 1 brukes. Dersom man har behov for 

2 skal toalett 1 og 2 brukes. Toalett 3 og 4 tas kun i bruk ved behov. Prøv å be deltakerne om å benytte toalett 1 

dersom dette er ledig.  

Ønsker man å merke toalettene for ulike kjønn anbefales å bruke toalett 1 til gutter og toalett 2 og 3 til jenter. 

(Da får vi jevn fylling av tankene under bygget og jentene som erfaringsvis bruker lengre tid enn gutter slipper å 

stå i så lang kø.) 

Innholdet i tankene under bygget skal pumpes ut med septikbil. Det må derfor ikke kastes harde gjenstander 

eller annet ikke-nedbrytbart avfall i toalettene! 

Dersom totalt deltakerantall overstiger 15 personer skal det utpekes en voksen toalettansvarlig for hver dag. 

Denne person skal holde tilsyn med toalettene og fylle på forbruksvarer. (Alle forbruksvarer medbringes.) 

 

RENGJØRING! 

Vask av toalettene utføres ved å vaske alt som er hvitt på/i toalettet, håndvaskene, innside av ytterdør, gulv 

samt evt. flekker på vegger. Vaskeutstyr for toalettvask finnes i kjelleren på huset. Her er også mulighet for 

tapping av kaldt og varmt vann. (Varmtvannskran er inne i rommet bak kaldtvannskranen). 
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FØLGENDE MÅ MEDBRINGES VED OPPHOLD 

• Toalettpapir 

• Flytende håndsåpe 

• Tørkehåndklær eller tørkepapir/kjøkkenruller. (Avhengig av valgt alternativ over). 

• Søppelsekker 

• Oppvaskklut(er) til bruk i huset 

• Oppvaskhåndklær til bruk i huset 

• Evt. ved til bruk ved fyring i låven. 

 

Skulle det være nødvendig å supplere underveis så ligger nærmeste butikk på Høle. Kjør videre mot Ims og 

fortsett langs fjorden til Høle hvor det finnes en Coop-dagligvareforretning. 

 

 

KONTROLLSKJEMA VED AVREISE 

❏ Alle rom er vasket i huset 

❏ Matrester er fjernet fra kjøkken. Husk å sjekke kjøleskapet. 

❏ Kjøleskapet er vasket. La det stå på ved avreise. 

❏ Ovn er tømt for aske. (Bare dersom den har vært brukt og er kald.) 

❏ Alle panelovner er skrudd av. Vinterstid skal ovnen på kjøkkenet stå på og termostat settes på *. 

❏ Varmtvannsbereder er skrudd av. (Bryter i benkeskap under oppvaskkum.) 

❏ Alt utelys på hus, låve og toalettbygg er skrudd av. 

❏ Alle madrasser i 2. etasje er satt på høykant. 

❏ Alle innvendige dører er lukket. (Gjelder vinterstid.) 

❏ Kanoer er rengjort, lagt på plass og låst med kjetting. 

❏ Padleårer, flytevester, taljer og åregafler er lagt på plass i lager på toalettbygg. 

❏ Toaletter er ryddet, rengjort og avlåst. 

❏ Gulv og bord/benker i låven er vasket dersom dette har vært benyttet. 

❏ Alle byggverk/pionérarbeid som evt. er bygget er revet og raier ryddet. 

❏ Alt boss er fjernet fra hus og eiendom. 

❏ Gått manngard over teltområdet og fjernet teltplugger, stein, tau og annet som kan skade gressklipper 

❏ Nøkkel til utekran er hengt tilbake i gangen på huset. 

 


