
 

 

 

Retningslinjer for leie av Iglå speiderhytte 
Gjeldende fra 01.05.2021 

 
 
1. Disse retningslinjene gjelder leie av Iglå speiderhytte og fungerer som vilkår i leieavtalen 

mellom leietaker og utleier. 

- Hytta eies av Kampen KFUK-KFUM-speidere, men driftes av Sørabygdå KFUK-KFUM-
speidere som er utleier og Rogaland KFUK-KFUM-speidere. 

  
2. Hytta har innlagt strøm, med komfyr og kjøleskap. Oppvarming med panelovner og 

vedovn.  
 
3. Leietaker er ansvarlig for renhold av hytta og at området rundt hytta er fri for søppel. 

 
4. Ta med kjøkkenhåndkle, gulvfiller og kluter, fyrstikker, innesko/ragger, aviser til peisen og 

lommelykt. 
 
5. Utesko skal ikke brukes inne. Heng alt yttertøy fra dere i yttergangen. 
 
6. Det er forbudt å tenne bål i perioden 15. april - 15. september utenom de faste gruene og 

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

 
7. Ved ankomst: Fjern asken i ovnen og tøm den ute på bålplassen. Da samles ikke masse aske 

i peisen og det er lettere å få fyr.  
 
8. Vann hentes i bekken. Bruk bøtter på kjøkkenet merket VANN. Disse skal kun brukes til 

drikkevann. Bøttene tømmes når dere forlater hytta. 
 
9. Bøtter, langkost og såpe til gulvvask står i rommet til venstre like innenfor inngangen. 

Doruller, tørkepapir, lyspærer, støvsugerposer m.m. finnes samme sted. Ved finnes i 
kjelleren under hytta, og dobark i boden i skogkanten. 

 
10. Gulvfiller, håndklær og kluter hører til utleier. Det skal ikke brukes av leietakere. Leietaker 

er selv ansvarlig for å ta dette med.  
 
11. Hytta er totalt rusfri da dette er ei hytte som brukes av en barne- og ungdomsorganisasjon 

med nulltoleranse for rusmidler. 



 

 

 
12. Før avreise – husk følgende: 

a. Alle gulv skal kostes og støvsuges uavhengig om de er brukt. Alle gulv som har 
vært i bruk vaskes. 

b. Det skal ikke ligge igjen noe mat på kjøkkenet eller i kjøleskapet etter leie. Uåpna 
hermetikk, kaffi, te kan stå igjen til neste leietaker om ønskelig. Vask kjøleskapet 
om nødvendig. 

c. Bær inn ved til neste gang (asken tømmes ikke pga. brannfare) 
d. Ta med hjem brukte håndklær og kluter 
e. Ta med søppelet. Det skal ikke brennes søppel i gruer eller på bål. Søppel kan 

tømmes i containeren langs grusveien. 
f. Ta en runde rundt hytten og plukk opp eventuelt boss 
g. Alle lys skal slukkes, gardiner trekkes for og vinduer lukkes 
h. Alle ovner skal slås av 
i. Dolokket skal være lukket og viften i gang 
j. Ytterdøren, terrassedøren og dører til bod og kjeller skal være låst 
k. Nøkkel er låst inne i nøkkelboks under terrassen 

 
13. Ordinær leiepris er kr. 125,- pr. døgn pr. person. Minimum kr. 1250,- pr. helg. 

 
14. Det er soveplass for 20 personer på hytta. To rom nede med henholdsvis to og seks senger 

og resten på madrasser på hems. Det er også mulig å slå opp telt på plenen nedenfor hytta. 
 
15. Det må alltid være en voksen over 18 år som er ansvarlig når hytta leies. 
 
16. Etter leie skal leieskjema fylles ut og signeres, og oversendes pr. e-post til 

sorabygda@gmail.com eller speiderhytten@gmail.com om ikke annet er avtalt. Deretter vil 
det bli sendt faktura fra utleier. 

 
17. Leietaker er økonomisk ansvarlig skade som måtte voldes på eiendom, bygning, utstyr og 

alt innbo. Beskjed om ødelagte ting og eventuelle mangler sendes til utleier. 
 

18. Avbestilling mindre enn 1 uke før avtalt leieperiode belastes med administrasjonsgebyr kr 
500,- 

 
19. Eventuell dispensasjon fra de ovenstående retningslinjene avtales med utleier. 
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