
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

    VELKOMMEN TIL        
   SPEIDERBO 

 
Her finner du nyttig informasjon og 

leievilkår vedrørende leieperioden på 
Speiderbo. 
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VELKOMMEN 

Velkommen til Speiderbo, håper dere får et fint opphold! 

Speiderbo eies og drives av Stavanger KFUK-KFUM speidere. Hytta ligger fint plassert i hyttefelt på Tjørn, 

Bjerkreim kommune. Det er 3-5 minutters gange fra parkeringsplass.  

Vi har to dugnader hvert år med utvask og oppussing. 

 

 

OM HYTTA: 

Antall soveplasser:  

2 firemanns rom   8 soveplasser  

1 tomannsrom   2 soveplasser 

hems med madresser  10 soveplasser 

Totalt:     20 soveplasser 

 

Avstand fra vei:  Ca. 50 m 

Kart:      Bjerkreim 1212 II eller google.maps 

GPS koordinater: 58⁰35,43’ N  6⁰10,46’ Ø 

Teltplass:  nei 

Forhold for mobil: ok 

 

Det er innlagt strøm. Hytta har kjøleskap og komfyr. Oppvarming er hovedsakelig med vedfyring. I tillegg er det 

noen panelovner rundt omkring i hytta. Det er ikke innlagt vann. Vann hentes i kranen på rekkverket ved 

hoveddøren eller i bekken utenfor. Bruk bøtter merket med DRIKKEVANN. Drikkevannsbøttene skal IKKE brukes 

til gulvvask. 

Det er montert pulverapparat og brannteppe i gangen under trappen. 

  

 

BELIGGENHET 
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INFORMASJON ANGÅENDE NØKLER, UTVASK, RENGJØRING 
NØKKEL 

Nøkler til hytta ligger i nøkkelsafe med kodelås festet ved siden av do-døra. Nøkler MÅ legges tilbake i 

nøkkelsafe ved avreise.  

 

UTVASK 

• Utstyr for vask av hytta finnes i kottet til venstre når du kommer inn i hytta.  

• Eget utstyr til do-vask finnes i kottet til venstre når du kommer inn i hytta. 

• Vaskeutstyr beregnet på hytta SKAL ikke brukes til toalettet! 

 

RENGJØRING 

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

evt. flekker på vegger. Vaskeutstyr for toalettvask finnes i kottet til venstre når du går inn i hytta. Bruk kun 

utstyr merket med «Do-vask». 

 

 

VILKÅR FOR LEIE AV SPEIDERBO 

1. Speiderbo eies og drives av Stavanger 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. Hytta har overnattingsplass for maks 20 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 økonomisk ansvarlig for skade som måtte voldes på eiendom, bygninger, utstyr og alt 

innbo. 

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

låve. 

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

raier legges på anvist sted. 

11. 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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FØLGENDE MÅ MEDBRINGES VED OPPHOLD 

• Tørkehåndklær eller tørkepapir/kjøkkenruller. (Dopapir skal IKKE nyttes til håndtørk). 

• Stearinlys 

• Lommelykt 

• Søppelsekker 

• Oppvaskklut(er) til bruk i på kjøkken 

• Oppvaskhåndklær til bruk på kjøkken 

• Avis til opptenning 

 

Skulle det være nødvendig å supplere underveis så ligger nærmeste butikk på Bjerkreim. Her finnes en Coop 

dagligvareforretning. 

 

 

VED ANKOMST 

Ved ankomst ønsker vi at dere registrerer mangler og skader på leieskjemaet, og melder fra om dette til utleier. 

Leietakere som forvolder skade på bygning eller innbo vil bli holdt økonomisk ansvarlig. 

 

• Husk at det er generelt bålforbud. 

• Ikke hugg ned trær og busker. 

• Ta vare på naturen rundt oss, ikke kast søppel rundt hytta. Og hvis du ser noe søppel, ta det med! 

• Vær nøye med brannsikkerheten.  

• Lag ikke flere bålplasser rundt hytta. 

• Aske fra vedovn tømmes i bålgropen. 

• Hygiene er særdeles viktig. Sørg for god håndhygiene. Oppvask skal gjøre i varmt vann.  

• Hytta skal vaskes ordentlig, hjelp oss med å holde hytta i god stand. Rengjøringsmidler finner dere i 

kottet på gangen.  

• Det er ikke tillat å røyke inne i hytta. 

• Det er ikke tillat å nyte alkohol eller andre rusmidler på hytta. 
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KONTROLLSKJEMA VED AVREISE 

❏ Alt av bestikk, kopper og kar er rent og tørt og på sine plasser i skapene 

❏ Alle rom er vasket i hytta, nede og oppe. 

❏ Gulvene skal være tørre ved avreise 

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

❏ Kjøleskapet er vasket.  

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

❏ Kost opp aske fra plate under ovn 

❏ Alle panelovner er skrudd av.  

❏ Lufteventiler står i åpen posisjon 

❏ Alt utelys på hytta og toalettbygg er skrudd av. 

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

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

❏ Toalettet er ryddet, rengjort og avlåst. 

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

❏ Alt boss er fjernet fra hus og eiendom. Boss kastes i grå container ved parkeringsplassen før  

vår. 

❏ Bær inn ved. Småved til opptenning skal ligge på toppen sammen med papir/avis klar til bruk. 

La asken ligge i ovnen, tenk på brannfaren!  

❏ Ta en runde rundt hytten før dere drar og plukk opp eventuell boss. Se at vinduer er lukket og 

dørene er låst. Husk å låse døren til do. 

❏ Snu/ vend på brannslukningsapparatene 

❏ Husk å ta ned flagg. 

❏ Gått manngard. 

❏ Nøkkel lagt på plass i nøkkelboksen. 

 

 

 

 

VIFTEN PÅ TOALETTET ALLTID SKAL VÆRE I GANG.  
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Velkommen inn: 

 
 

Bilder fra gangen: 

    
 

Bilder fra stuen: 
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Bilder fra kjøkken: 

       
 

Bilder sovesal 1/hemsen: 

    
 

Bilder fra soverommene: 

  
 


