Lufthavnbu Velforening
- Vilkår for leie av fritidsbolig - Hvem kan leie?




Alle ansatte i Avinor, Bergen Lufthavn Flesland kan leie, også FNT og LTT.
Medlemmer av Lufthavnbu Velforening gis førsterett ved trekning.
Pensjonister i Avinor Pensjonistforening, Bergen Lufthavn stiller på lik linje med aktive
ansatte i velforeningen.

- Søke om hytteleie
1. Sjekk oversikt over ledige hytter på www.bgo-hyttebok.com
2. Send en forespørsel til Lufthavnbu.Bergen@avinor.no
3. Du får bekreftelse på e-post om du blir tildelt leie eller ikke.
Søknadsfristene er 10. januar for vinter/vårtrekning, 10. mai for sommertrekning og 10. september for
høst/vintertrekning.
Etter trekning er det førstemann til mølla som gjelder.

- Påskeferie/skolevinterferie
Påskeferien og skolevinterferien vil bli delt i to deler med noe høyere leiepris. Frist for påmelding er
trekningsperiode 1 (vinter/vår) 10. januar.
1. del av påskeferien vil bli fra fredag før palmesøndag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00. 2. del fra onsdag
klokken 18.00 til 2. påskedag kl. 18.00.
1. del av skole vinterferien vil bli fra fredag kl. 18.00 til onsdag kl. 18.00. 2. del fra onsdag klokken
18.00 til søndag kl. 18.00.
Det vil bli trukket 3 reserver for hver del. Får en reserve en hoveddel strykes vedkommende av listen
på de andre delene. Det vil bli en karantenetid på 3 år.

- Trekningsperioder




Trekningsperiode 1 (vinter/vår): februar, mars, april og mai.
Trekningsperiode 2 (sommer): juni, juli, august og september.
Trekningsperiode 3 (høst/vinter): oktober, november, desember og januar.

- Avbestilling
Avbestilling etter tildeling av fritidsbolig vil det bli belastet følgende vederlag:
Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avreise belastes et administrasjonsgebyr på kr.200.
Ved avbestilling må bekreftelsen på tildelt fritidsbolig returneres via mail til
Lufthavnbu.Bergen@avinor.no
Vi vil også presisere at alle henvendelser angående bestilling, avbestilling osv. skal rettes til
hyttestyret.

- Priser og betaling
Leie av fritidsboligene faktureres med (intern-)post i etterkant av leie oppholdet.
Det er 14 dager betalingsfrist fra fakturadato.
Ved purring ilegges det et purregebyr pålydende kr. 50,Det gjøres oppmerksom på at leie oppholdet starter og slutter klokken 18.00.
Gjeldende priser USTAOSET
Periode
Mandag-fredag
Uke (7 dager)
1. døgn
Helg
Påskepris pr. del
Vinterferie pr. del

Medlemmer
kr. 1.000,kr. 1.500,kr. 400,kr. 850,kr. 1.600,kr. 1.400,-

Ikke medlemmer
kr. 1.500,kr. 2.000,kr. 500,kr. 1.100,-

- Ordensreglement
Ved bruk av fritidsboliger er det viktig at retningslinjene/reglene gitt nedenfor blir fulgt:
1. Dersom du finner at noe er defekt eller at noe blir ødelagt (knust, brukket, etc.) under ditt
hytteopphold, ber vi deg melde fra om dette til hyttestyret når du er tilbake. Bruk gjerne e-post.
2. Etter bruk av peisen skal du tømme asken. Det er en god skikk å klargjøre peisen ved å fylle den
opp med ved (pluss gjerne litt opptenningsmateriale) før du forlater hytta. Og husk på under
oppholdet; vær alltid forsiktig med åpen ild, stearinlys, gnister fra peisen, sigarett glør på
verandaen, m.m.
3. Vask, støvsug, rydd hytta etter bruk, samt ta med alt søppel og tom-emballasje.
4. Kjøl/frys på kjøkkenet skal være tømt og rengjort ved avreise. Det er viktig at det ikke blir stående
igjen matvarer etter deg (det forårsaker lukt og irritasjon).
5. Vinduer og dører skal være stengt ved avreise og gardinene skal være trukket for.
6. Termostatene på ovnene skal stå på 12 grader ved avreise.
7. Når du forlater hytta skal oppvaskmaskinen være tømt og avslått.
8. Til dere som har med hund: Pga. av at mange av brukerne er allergisk mot hund, ber vi om at den
bruker yttergangen som bo- og soverom.
9. For å holde en god miljøstandard er det røykeforbud i alle fritidsboligene!
Vi ønsker deg et hyggelig hytteopphold og ønsker velkommen tilbake. Det kan være greit å forlate
hytta i den stand du selv ønsker å bli møtt som hytteleier.

