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Leievilkår og informasjon for Lokalet på Hallingskeid 

Leietaker skal gjøre seg kjent med vilkårene for bruk av Lokalet på Hallingskeid og er 

ansvarlig for at disse blir fulgt.  

Ved leieforhold der hele Lokalet er utleid, har andre gjester ikke tilgang. Lokalet kan ikke 

leies i skolens vinterferie, påsken, hele juli og august, samt helger i september. 

Priser for leie av Lokalet i 2019: 

Kr. 4 800 pr. døgn 

Skoleklasser som ønsker å leie midt i uken kan kontakt med bht@dnt.no for pristilbud. 

Betaling: Faktura blir utsendt før leieforholdet starter. Faktura sendes på e-post dersom ikke 

annet er avtalt.  

Avbestilling:  

• Avbestillings og endringsfrist er 10 dager før oppmøtedag. 

• Full refusjon av betalt opphold hvis avbestillingen skjer før 10 dager før oppmøtedag. 

• Avbestilling fra 9-5 dager før oppmøtedag gir rett til 50 % refusjon. 

• Avbestilling som gjøres senere enn 5 dager før oppmøtedag gir ingen rett til refusjon. 
 

Ordensregler/oppslag: Vanlige regler for selvbetjente hytter gjelder. Ved ankomst skal man 

gjøre seg kjent med oppslag på hytten. Alle som overnatter skal føre seg inn i 

hytteprotokollen og vises med klamme der «gruppens navn» angis sammen med 

betalingsform. 

Branninstruks: Ansvarlig leietaker skal sørge for at alle som oppholder seg på hytten er 

orienterte om innholdet i oppslått branninstruks. Hytten har eget brannalarmanlegg. Ved 

alarm blir ikke brannmyndigheter kontaktet. 

 

Vinter: Hold rømningsveier fri for snø. Snøspade henges opp over inngangsdørene på begge 

hyttene når de forlates. 

Sengetøy: Lakenpose eller sovepose er påbudt. Sengetøyet skal ikke tas av. Det er pålagt for 

å beskytte dyne, pute og madrass. 

Vask av hytten: Alle rom skal vaskes før hytten forlates. I tillegg til dette vaskes do på 

hovedhytten. Husk også å vaske komfyr og ventilator på kjøkkenet. 
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Boss og tomflasker: Det er container for dette på stasjonen.  

Ro på hytten: Det skal være ro etter kl. 23.00. 

Hund: Hunder har ikke adgang til Lokalet. Det er hundebur i hovedhytten. 

Røyking er kun tillatt utendørs. 

Alkohol: Det må ikke nytes alkohol på en slik måte at det er til sjenanse for andre. 

Telefon: Det er bare dekning for GSM Telenor ved hytten. På venterommet på stasjonen 

finnes telefon med direktelinje til Myrdal stasjon. 

Skade på hytte og inventar: Skade/mangler rapporteres til hyttedriftsansvarlig i Bergen 

Turlag, tlf: 55 33 58 16 eller 55 33 58 10, e-post: bht@dnt.no.  Leietaker kan gjøres ansvarlig 

for skade på hytte og inventar. 

Informasjon om hytten: 

Senger: Hytten har 23 sengeplasser. 16 på sovesal på loft, ett 4-sengsrom og ett 3-sengsrom, 

samt 10 ekstra madrasser. 

Lås: Både hovedhytten (Steinhuset) og Lokalet står åpne. 

Varme: Hytten har elektrisk oppvarming. 

Stue og kjøkken: Ved ankomst trykkes på grønn knapp i gang utenfor stue. Stuen varmes da 

opp til romtemperatur. Etter 12 timer senkes temperaturen automatisk. Trykk da på 

knappen for nye 12 timer med varme. I stuen er det også vedovn.   

Soverom: Panelovner slås av når hytten forlates. 

Gang og vaskerom: Skal alltid stå på om vinteren når hytten forlates. 

Tørkerom: Tørkerommet ligger i kjelleren. Husk å slå av vifteovnen når hytten forlates. 

Kjøkken: er utstyrt med elektrisk komfyr med steikeovn. Oppvaskkoster, såpe og 

kjøkkenhåndklær finnes på hytten. Det er innlagt varmt/kaldt vann.  

Do/vaskerom: Lokalet har to vaskerom med innlagt varmt/kaldt vann. Doene ligger i 

hovedhytten (ca. 30 m fra Lokalet). 

Proviant: Matlageret ligger i hovedhytten, innenfor kjøkkenet. Prislister er oppslått på vegg. 

Informasjon: Hytten har egen informasjonsperm der du vil finne mye nyttig og interessant 

informasjon.  
Bergen og Hordaland Turlag, november 2017. 
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