Velkommen som gjest til Stavernsodden fyr
Vi ønsker deg velkommen som gjest til Stavernsodden fyrstasjon i
Kystledsesongen og vil gjerne gjøre deg kjent med følgende forhold:
Vertskap:
Det er vertskap til stede som vil ivareta ditt behov for informasjon utover det
som er slått opp inne i boligenheten eller andre steder i nærheten av
fyrstasjonen. Vertskapet vil være tilgjengelig etter behov og er her for å hjelpe
dere til å få et fint opphold på Stavernsodden.
Branninstruks:
Den henger lett synlig i begge hus og må gjennomgås av gjester ved ankomst.
Adkomst:
Alle som reserverer rom i kystledsesongen må selv sørge for å ta seg ut til fyret.
Vi henviser til www.visitstavern.no under transport, der vil dere finne ulike
tilbydere for transport.
Ansvar/sikkerhet:
Hold dørene igjen i Betjentbolig og Mellomhus slik at det ikke blir alminnelig
ferdsel i huset og pass spesielt på verdisaker. Døren blir normalt ikke låst.
Stormhaspene på vinduer skal alltid brukes da været skifter fort.
Matvarer/drikkevann:
Matvarer kan oppbevares i Betjentboligens kjøleskap og fryseboks, som finnes
både i kjøkken og i kjellerrom. Ta med eget drikkevann. Alt ferskvannet på
Stavernsodden er sisternevann og kan derfor inneholde svake mengder av
bakterier ikke alle tåler. Sisternevannet må kokes før bruk dersom det skal
brukes til mat eller drikke, men er velegnet til egenvask, oppvask og rengjøring.
Betjentboligen har kjøkken som er utstyrt med oppvaskmaskin og ellers alt du
trenger til matlaging, samt rikelig med servise, bestikk og glass. Kjøkkenet i
dette huset er disponibelt for alle leietakere, også de som bor i Mellomhuset.
I Mellomhuset er det et minikjøleskap.
Det er gassgriller med gass til disposisjon ved Naust og oppe ved fyret.
Sengetøy:
Alle senger er utstyrt med dyner og puter, og leietakere må derfor bringe med
seg dynetrekk, laken og putevar. For de som foretrekker sovepose, vil vi at det
tas med putevar og laken dersom sengene skal benyttes.
Bål og bruk av åpen ild:
Det er ikke tillatt å brenne bål eller bruke engangsgriller.
Vi befinner oss på ei øy, og det er ikke mulighet for bistand fra brannvesenet
dersom det skulle oppstå brann. Derfor er all bruk av åpen ild, inne i
Betjentbolig og Mellomhus ikke tillatt. Dette gjelder også bruk av stearinlys.

Søppel:
All søppel legges i poser i søppeldunkene. Det er et rikt dyreliv på øya, så
ubeskyttet søppel/matrester kan fort bli spredd rundt.
Toaletter:
Toalett finnes oppe ved husene i eget bygg.
Det finnes også toaletter nede ved Naustet.
Det er dusjmuligheter i Betjentboligen
Fugle- og dyreliv:
Fuglelivet på øyene er fredet og bes tatt hensyn til ved ferdsel utenom stier og
gangveier.
Husdyr:
Husdyr er det kun tillatt å ta inn i Mellomhuset. Dersom det ikke skulle være
plass der, må dyr bindes utendørs eller settes i bur. Hunder skal alltid holdes i
bånd under opphold på Stavernsodden.
Båtplass:
Båter kan fortøyes ved flytebrygge. Større båter fortøyes på enden av moloen.
Det kan ved mye sjø være litt risikofylt å ha båter liggende. Et godt alternativ er
da å fortøye i Festningshavna, som alltid er smul.
En bøye er forbeholdt vertskaps/fyr båt.
Utsjekk og innsjekk:
Utsjekk av rom skal skje kl. 1200 på avreisedagen. Bagasje kan oppbevares
frem til avreise fra øya, snakk med vertskapet om dette. Innsjekking er fra
kl. 1400.
Renhold:
Forlat fyret slik du forventer at det skal være når du selv kommer!
Alle leietakere skal rengjøre de rommene de har benyttet. Støvsuger og
renholdsutstyr finnes i vaskerom i Betjentboligens underetasje. Det er en
huskeliste ift renhold i begge husene.
Avbestillingsregler
1. Ved avbestilling mer enn 30 kalenderdager før ankomstdato refunderes 85 %
av leiebeløpet.
2. Ved avbestilling mellom 30 og 14 kalenderdager før ankomst refunderes 50 %
av leiebeløpet.
3. Ved avbestilling senere enn 14 kalenderdager før ankomst gis det ikke
refusjon.
4. Ved sykdom vil reiseforsikring normalt dekke påløpte kostnader.
5. Avbestilling pga dårlig vær: Ingen refusjon.
Vis hensyn til andre gjester og bruk fellesarealer som kjøkken og lignende til
fornuftige tider. Gjester som har gått til sengs for kvelden skal ikke forstyrres.
Dersom alle tar hensyn til disse enkle reglene, vil oppholdet på Stavernsodden bli
til glede for alle. Vi ønsker deg en god opplevelse i sommer.
Med vennlig hilsen Drivergruppa på Stavernsodden Fyr

