
Velkommen som gjest til Nordvikgården! 
 

Dette skrivet får dere som en bekreftelse på leieavtalen. Det inneholder informasjon om 

Nordvikgården og hvordan dere skal forholde dere under oppholdet for at det skal bli mest 

mulig vellykket!  

Det inneholder også en avtale som dere returnerer til oss. Først når vi har mottatt avtalen 

gjelder bestillingen.   

For at oppholdet skal være best mulig for alle som bruker anlegget, er det viktig å følge de 

regler som vi har laget. 

 

Transport: 

For å komme til Utsira må du ta rutebåten fra Risøy i Haugesund sentrum. Du kan ta bil med 

på båten og det er god parkering ved Nordvikgården, men vi anbefaler at bil brukes så lite 

som mulig. Utsira er perfekt for sykling og fotturer. Nordvikgården ligger bare noen få hundre 

meter fra havna i Nordrevågen. Det er ikke båt tilgjengelig som hører til Nordvikgården. Ta 

kontakt med Utsira kommunen for eventuell båtutleie. 

 

Nøkler: 

Nøkkel til Nordvikgården fås av billettøren på Rutebåten. På nøkkelen er det et kort som skal 

settes i kortholder rett innenfor inngangsdøren. Det gir strøm til lys. Nøkkel leveres tilbake på 

båten ved retur.  

 

Tidspunkt for overtakelse/utsjekk 

Dersom man selv skal vaske etter bruk, skal hytta være klar for nye gjester kl 14.00. Dersom 

man har bestilt utvask må det legges til rette for at vasking kan påbegynnes i 2.etg fra kl 

12.00. 

 

Sikkerhet:  

Huset har moderne brannvarslingsanlegg, slokkeutstyr, rømningssveier og rømningslys. 

Dersom alarmen er aktiv når en kommer frem, så følg instruks som er oppslått ved sentralen. 

 

Overnatting: 

Det skal brukes lakenpose eller eget sengesett.  Sovepose er ikke tillatt. Nordvikgården er 

utstyrt med dyner og puter. Det er lagt et varetrekk på disse som blir skiftet 2 ganger i året. 

Etter bruk skal sengene rengjøres for smuler og lignende, slik at de som kommer etterpå får et 

godt inntrykk av soverommene. Dette skal gjøres uansett selv om det er bestilt utvask. Det er 

også mulig å forhåndsbestille engangslakenpose som ligger på hytta.  

 

Varme: 

Nordvikgården har vannbåren varme i gulvene som står på konstant med en jevn temperatur 

på 15 -17 grader. Når dere ankommer kan dere fyre i ovnen eller sette på elektriske ovner. 

Husk å skru de ned/av når dere drar.  

 

Rengjøring: 

Huset skal rengjøres med støvsuger og vaskes med fille, mopp.  Filler og mopper finner du på 

HC-toalettet. Brukte filler og mopper kastes i skittentøyskurv på samme sted. Vær nøye, slik 

at det ikke kommer klager etter besøket.  

 

Er huset dårlig vasket og vi må vaske etter besøkende vil dette arbeidet faktureres 

leietaker.  



 

Det er mulig å leie vasking av huset, men det må avklares på forhånd. 

 

Avfall: 

Alt avfall skal kastes i HTs søppelkasse som står ved Gapahuken (merket med HT).  

 

Kjøleskapet og ovner: 

Ikke sett igjen matrester.  Dersom alle gjør det, så fylles skapet opp med mat som er gått ut på 

dato. Vask kjøkken grundig. Ovnene settes på lavt og alt lys slukkes.  

 

Internett: 

På huset er det trådløst internett fra Altibox. Passord henger på oppslag i stuen. 

Det er også prosjektor og lerret, samt nødvendige kabler på huset. 

 

Annet:  

Huset skal alltid være låst når dere forlater det. Selv på korte turer.  

Det er gjerne andre som også skal bruke huset samtidig med dere, og det er derfor viktig at 

dere holder alle oppholdsrom ryddig for personlige saker under oppholdet. 

 

Sjekkrutiner ved avreise: 

Det er hengt opp sjekkliste i vindfanget/gangen. Vennligst bruk denne før avreise. 

 

Dersom dere har bestilt hele hytta skal det ikke være andre gjester der. Dersom det allikevel 

skulle oppstå at andre har tatt hytta i bruk, vennligst ta kontakt med oss. Kontaktliste henger 

på hytta. 

 

HA ET FINT OPPHOLD!!!! 


