VIKTIG INFORMASJON OM KIOSKEN PÅ HOVEDØYA

Nøkkel finnes i nøkkelboksen som er montert ved inngangsdøren til hytta. Når du har
booket hytta mottar du en kvitteringsmail. Der står et telefonnummer oppgitt som du
ringer for å få koden.
Hytta Kiosken ligger på Hovedøya som er den nærmeste øya til Oslo. Hovedøya er på 469
dekar og store deler av øya er fredet etter kulturminneloven. Øya eies av Oslo kommune.
Kiosken ligger ved båthavna, ta til venstre ved Lavetthuset og følg veien østover på øya.
Kiosken har kun ett rom som inneholder sovesofa, køyeseng og kjøkkenkrok.
Brannsikkerhet
Alle gjester plikter å gjøre seg kjent med rømningsveier og brannslukningsutstyr ved
ankomst. Det er forbudt å tenne bål på øya. Grilling er kun tillatt på tilrettelagte fellesgriller
og grillheller som finnes flere steder på øya.
Til Kiosken med ferge
Til Hovedøya kommer du med ferge fra Rådhusbrygge 4. Rute B2 og B4 (utenom sesong:B1)
tar deg direkte til Hovedøya på fem minutter, mens med rute B3 får du en liten runde mellom
øyene før du ankommer øya på østsiden.
Ankomst- og avreisetid
Leietaker disponerer hytta fra kl 1600 ankomstdagen til kl 1400 avreisedagen.
Rengjøring
Hytta er ubetjent, gjestene må derfor selv vaske og rydde etter seg. Straffegebyr på inntil kr.
3000,- ved mangelfullt renhold. Fjern all mat og søppel.
Vann og avløp
Hytta har innlagt drikkevann. WC finnes i sanitærbygget ved fergeleiet på øya, ca. 200 meter
fra hytta.
Husholdningsavfall
Søppel kastes i containere ved fergeleiet på øya.
Utstyr inne:
Innlagt vann, strøm, fullt utstyrt kjøkken og rengjøringsutstyr.
Utstyr ute:
Nøkkel i nøkkelboks til hoveddøren. I kvitteringsmailen finner du informasjon om hvordan du
får tak i koden til denne.
Ta med:
Sengetøy (det er dyner på hytta), glasshåndkle, bordklut og toalettpapir.
Kjæledyr: Det er ikke tillatt med kjæledyr.
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