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Leievilkår og informasjon for Alexander Grieghytten 

 

 

Leietaker skal gjøre seg kjent med vilkårene for bruk av Alexander Grieghytten og er ansvarlig for at disse blir 
fulgt. Ansvarlig leietaker må være minst 20 år. 
 

Priser for leie av Alexander Grieg i 2018: 
 

Fredag til lørdag  kr. 8 000,-  

Lørdag til søndag  kr. 8 000,-  

Fredag til søndag  kr. 11 900,-  

Ukedager  kr. 4.500,-  

Depositum for nøkkel  kr. 400,-  

 

Det er helgepriser når utleiedager faller på helligdager (røde dager) for eksempel jul, nyttår, påske, 1.mai, 
pinse.  
 
Betaling: Faktura blir utsendt før leieforholdet starter.  
 
Avbestilling: Ved avbestilling inntil 15 dager før leieforholdet starter, må det betales et ekspedisjonsgebyr på 
kr 200,-. Ved avbestilling fra 14 til og med 4 dager før leiedato, refunderes 50% av leiesummen. Ved 
avbestilling 3 dager før og frem til leiedato blir leiesummen ikke refundert.  
 
Nøkkel og strømkort hentes på Tursenteret i Marken og returneres umiddelbart etter bruk. Depositum for å 
få utlevert nøkkel og strømkort er kr. 400,-. Beløpet refunderes kun dersom nøkkel og strømkort leveres 
tilbake innen en uke etter avsluttet leieavtale. Åpningstider er mandag til fredag 10-16, torsdag 10-18 og 
lørdag 10-12:45. 
 
Varme: Hytten har elektrisk oppvarming, vedovn og peis. Elektrisk oppvarming er styrt av bevegelsessensor 
som regulerer temperaturen i fellesareal. Panelovner i stue og kjøkken kan stilles opp og ned. Panelovnene 
på soverommene aktiveres ved bruk av strømkort som utleveres sammen med nøkkel på Tursenteret. Alle 
gulv i kjeller har varmekabler, når det er folk i hytten reguleres de automatisk opp til komforttemperatur 
som er forhåndsinnstilt. Når hytten forlates senkes temperaturen til basisvarme. Varme til tørkerom slåes 
automatisk på ved ankomst.  
 
Vann: Hytten har innlagt varmt/kaldt vann. Sanitæranlegg ligger i kjelleren. 
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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. Dersom brannanlegget er utkoblet, skal det etableres en ordning med nattevakt. 
 
Kjøkkenet er utstyrt med to komfyrer med steikeovn, ett kjøleskap og oppvaskmaskin. Det er i tillegg 
kjølerom i kjelleren til oppbevaring av mat. Kjølerommet og kjøleskapet skal IKKE slåes av ved avreise, men 
tømmes og vaskes. Oppvaskkoster og rengjøringsmidler finnes på hytten, men egne kjøkkenhåndklær og 
oppvaskkluter må tas med. Oppvaskmaskinen skal tømmes før avreise. Vær obs på at det er en 
oppvaskmaskin for storhusholdning som holder ekstra høy vasketemperatur.  
 
Badstue: Grundig kroppsvask og badetøy er påbudt ved bruk av badstue. Skru på strøm til badstue på 
utsiden av sikringsskapet under trapp i kjelleren. Her finner du også instruksjon for bruk av badstuen. Nøkkel 
til nøkkelbryter blir utlevert sammen med nøkkel til hytten fra Tursenteret.  
 
Vask av hytten: Alle rom, toaletter, dusjer og badstue skal støvsuges og vaskes før hytten forlates. Peis skal 
reingjøres. Komfyrene, ventilatorene, kjøleskap og kjølerom skal vaskes. Tøm alle bosspann og sett i nye 
bossposer. Forlat hytten slik du ønsker å finne den! 
 
Boss: Det skal ikke settes igjen matrester på hytten. Boss og tomflasker må tas med. Bosscontainer er 
plassert ved hovedveien. Nøkkel til bosscontaineren henger på nøkkelhanken dere får utlevert.  
 
Parkering: Parkeringsplassen og bomveien opp til hytten ligger på venstre side av hovedveien når du 
kommer fra Dale, like ved kommunegrensen Vaksdal/Voss. Bergen og Hordaland Turlag disponerer 12 
plasser på parkeringsplassen. Parkeringsplassen blir vinterbrøytet. Det er ca 10 min. å gå opp til hytten som 
ligger på høyre side av grusveien oppover.    
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Bomvei: Det er ikke tillatt å kjøre på bomveien opp til hytten eller parkere utenfor hytten. Bommen kan 
låses uten varsel. Bomvei er ikke brøytet om vinteren. 
 
Grill: Det er fastmontert grill utenfor hytten. Ta med eget grillkull. 
Det er ikke tillatt å brenne bål utenfor hytten, eller å bruke av hyttas ved til bålbrenning.  
 
Nødnøkkel: Det er deponert en nødnøkkel på nærmeste gård (Rødland). Denne skal kun benyttes dersom 
man mister/glemmer ordinær nøkkel. Nødnøkkelen skal alltid leveres tilbake på gården ved hjemreise. 
 
Hunder har ikke adgang til oppholdsrom og soverom. Det er et hundebur plassert i kjellerrom med egen 
inngang. 
 
Teknisk rom og bod i kjeller skal være låst under oppholdet.  
 
Røyking er bare tillatt utendørs. Bruk fastmontert askebeger. 
 
Gi tilbakemelding: Da hytten ikke er betjent, vil vi være takknemlige for å få melding dersom det mangler 
eller er lite igjen av toalettpapir, vaskemidler, stearinlys, fyrstikker, med mer.  
 
Skade på hytte og inventar: Skade/mangler meldes til hyttedriftsansvarlig i Bergen og Hordaland Turlag på 
tlf. 55335816/55335810, e-post: bht@dnt.no. Den som forårsaker skaden kan gjøres ansvarlig for den.  
 
Ankomst/avreise: Leietakere må være klare til å forlate hytten innen kl. 12 siste dag i leieperioden. 
 
 
Bergen og Hordaland Turlag, november 2018 
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