INFORMASJON TIL LEIETAKER HYTTE 1-2 & ANNEKS.
Vi ønsker at du får et fint opphold på holmen. I hytten så finner du en perm med en sjekkliste. Denne fyller du
ut ved avreise.

Husk å ta med:









Oppvaskmiddel /vaskemiddel / Oppvaskkost, stålull, koppehåndkle og kluter
Håndsåpe evt antiback/håndsprit
Søppelsekk. All søppel må tas med tilbake til land
Hyttene har ikke sengetøy – dyne/pute, dette må du ha med samt laken
Filter nr. 4 for kaffetrakter (evt rengjøringsmiddel for kaffetrakter).
Grillkull / tennvæske.
Avgift for leie av hytta må være betalt før den tas i bruk.
Nøkkel til sjøbu. Denne virker på toalett ved hovedhytten. Nøkkel til hytte ligger i sjøbua.

Sikkerhet/ansvar:
All bruk av ABF sine hytter, lekeapparater, båter, etc. skjer på eget ansvar.

Øvrig informasjon
1.
2.
3.

Hyttebytte skjer hver fredag kl. 17.00. Weekend fra fredag kl 17:00 til søndag kl 17:00
Behandle inventar og utstyr med forsiktighet. Du er økonomisk ansvarlig for skader ved ufornuftig bruk.
Hyttene er utstyrt med liten grill. Denne må settes på fjell eller lignende for å unngå svimerker på plen og
terrasse.
4. Sjekk inventar ved ankomst og avreise Mulige feil eller mangler ved inventar eller hytte, skal meldes til
holmekomiteen. Se inventarlisten på kjøkkenet.
5. Før avreise skal hytte rengjøres, sofaputer bankes og vindusglass rengjøres ved behov. Uteområdet ryddes.
6. Utedo ved hytte 1 vaskes av hytte 1. Øvre utedo vaskes av hytte 2.
7. Gjestetoaletter ved hovedhytten vaskes av hytte 1 og 2. Herretoalett Hytte 1. Dametoalett Hytte 2.
8. Ved dårlig rengjøring av hytte så kan leietaker bli pålagt et gebyr på kr. 500. Neste leietaker får kr 500 til
gode. Må godkjennes av medlem av styre eller holmekomiteen.
9. Sjekk at” Sjøbua” er låst om du er sistemann på holmen.
10. Utstyrsboder skal til enhver tid være låst, pga fare for tyveri
11. NB – Kun lettoppløselig toalettpapir kan brukes i toalett ved hovedhytten, eks lambi.
12. Rutiner for klipping av plen:
 De som låner Hytte 1. Klipper plen ved hytte 1.
 De som låner Hytte 2. Klipper plen ved hytte 2.
 De som låner Hovedhytta og Anneks Klipper plenene ved siden av.
 Plen ved brygge klippes av øvrige båtgjester
13. Ubehørlig opptreden, hærverk eller lignende på kjeltringholmen eller naboens eiendom, vil medføre
øyeblikkelig bortvisning. ABF kan kreve erstatning for skade påført foreningens eiendom, Leietakeren er
økonomisk ansvarlig for skader ved ufornuftig bruk.
14. Det er båndtvang for alle hunder på øya. Du kan ikke ta med dyr inn på Hytte 2 og sjøbua pga allergi
15. Hyttene er røykfri.

Hyttenøkkel / sjekkliste:
Ved avreise så skal nøkkel henges i sjøbua og sjekklisten settes i perm på
hytten

Telefon Holmekomiteen:
Mobil nr. 908 92 196 (ikke ring unødvendig)
Vi håper du får et trivelig opphold på holmen.Styret i ABF
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