Velkommen til Luksefjellstua
Hytta dere leier i Luksefjell, eies av Skien baptistmenighet.
Generelle regler:
•
Hytta og området rundt skal behandles med forsiktighet og forlates ryddig.
•
Dere står økonomisk ansvarlig for alt som eventuelt skulle bli ødelagt.
•
Vær forsiktig med vegetasjonen rundt hytta (spesielt bartrærne).
•
Ha egne sko for bruk inne.
•
Vedfyring er hovedoppvarming, mens strøm kun er til grunnvarme.
•
Bruk panel- og vedovner med vett og ikke luft unødvendig.
•
Sjekklisten nederst på siden og oppgjørsskjemaet (på baksiden)
skal fylles ut og leveres sammen med nøklene.
•
Leie skal betales til konto 2680.34.04266 eller Vipps 10933 senest 1 uke etter bestilling.
Opplysninger om stedet:
•
Sengeplass til 12 (16) personer (4 + 8 + 4 ekstra madrasser).
•
Ta med laken/dynetrekk/putevar, lakenpose eller sovepose.
•
Det er innlagt strøm, vann, dusj og klosett.
•
Kjøkkenet har kjøleskap, komfyr, vannkoker og kaffetrakter.
•
Ved finner dere i bua.
•
Førstehjelpssaker finner du i gangen ved stua.
•
Brannteppe er i gangen ved stua og i gangen på loftet.
•
Rømningsveier fra loftet er trappa og ut vinduene (brannstige finnes i loftsgangen).
 Sjekkliste
Røykvarsler i gangen og på loftet virker
og branntepper er på plass
Kjøkkenet er ryddet og alt servise/bestikk rent
Kjøleskapet slått av, dør på gløtt og tømt for uholdbar mat
Komfyrens brytere er slått av
Oppvaskkluter / håndklær mottatt / levert utleier
Vann - stoppekran i kjelleren åpnes (ankomst) og stenges
Sluk i dusjgulv - hell i 1 liter vann (hindre kloakklukt)
Vedovnen i stua tømt og ved etterfylt i kurven i vindfang
Varmeovner i stua og kjøkken: termostater på rødt merke
Varmekabler i gang og bad: termostater på rødt merke
Andre varmeovner slått av
Alle dører i 1. etasje åpne (unntatt vindfang)
Alle vinduer lukket og dører i 2. etasje lukket
Hytta er ryddig, tømt for søppel inne og ute
Alt lys slukket
Bua og ytterdører låst
Strømmåler (før opp målerstand)

Ankomst

Avreise

Oppgjørsskjema
Leietager:
Dato ankomst:

Hvem

Dato avreise:

Antall personer/familier:

Opphold

Menighet
Dag
20 kr
Speider- eller
Døgn
30 kr
Barnegruppe
Helg
60 kr
(pris per person)
Uke
130 kr
Ungdoms- eller
Dag
40 kr
voksengruppe
Døgn
80 kr
(pris per person)
Helg
100 kr
--------------------Uke per gruppe
500 kr
Dag
100 kr
Familie
Døgn
300 kr
Helg
400 kr
(pris per familie)
Uke
800 kr
Påska
900 kr
Vask av hytta*
Alle typer
600 kr
* Til vanlig utføres dette av leietager (depositum / etter avtale)

Andre
30 kr
40 kr
80 kr
150 kr
50 kr
100 kr
120 kr
800 kr
120 kr
400 kr
600 kr
1000 kr
1000 kr
600 kr

Sum

Ble noe ødelagt under oppholdet?

(Tas om mulig med til utleier)

Var hytta i den stand du ønsket ved ankomst?

(Jfr. sjekklista på forrige side)

Sted og dato:

Underskrift ansvarlig leietager:

Luksefjell,
Adresse leietager:

Gjelder fra 11.2016

E-post-adresse:

Telefon:

ghe©16

