
Ankerplassen 

 
Ankerplassen – P.O Box 329 Sentrum – 5408 Bergen – ankerplassen@rolls-royce.com - Org.nr. 912 515 680 

 

Hyttereglement – Åpen hytte 

Innsjekk / Utsjekk 

Ved ankomst er hytten normalt tilgjengelig fra kl. 18:00 og ved avreise skal utsjekk skje senest kl. 17:00.  Ved behov for 

avvikende tidspunkt for innsjekk/utsjekk kontaktes hyttevakten. 

 

Romfordeling og oppbevaring 

Tildeling av rom foretas av hyttevakten og oppslag om romfordeling blir plassert i soveromsgangen. 

Ved ankomst bringes bagasje straks til rommet og medbrakte matvarer plasseres i tilhørende skap/skuffe på kjøkkenet. Kjøle-

/frysevarer merkes med romnummer og plasseres i kjøleskap/fryseboks. 

 

Sengeplass 

Tildelte sengeplasser skal res opp med lakenpose, sovepose eller sengetøy ved ankomst og før de tas i bruk. Sengetøy er 

tilgjengelig for utleie. 

 

Orden 

Alt inventar, møbler, service, tepper og annet løsøre for øvrig må behandles hensynsfullt og varsomt. Bortsett fra solstoler må 

ingen møbler tas med utendørs. Solstoler skal settes inn før mørkets frembrudd og dersom det er fare for uvær. 

 

Yttertøy/-sko plasseres i felles tørkerom. Med unntak av vestibylen og skistallen er det ikke tillatt å bruke utesko innendørs. 

 

Ski og annet fritidsutstyr skal plasseres i skistallen når det ikke er i bruk. 

 

Røyking, alkohol og narkotiske stoffer 

Det er totalt forbud mot røyking innendørs i hele hytten. 

 

Nyting av alkohol i moderate mengder er tillatt i peisestuene og på eget rom. Misbruk av alkohol kan medføre bortvisning 

og/eller tap av fremtidig adgang til hytten. 

 

En hver bruk av narkotiske og forbudte stoffer  er strengt forbudt i tilknytning til hytten. 

 

Ro på hytten 

I soveromsfløyen skal det være ro kl. 22:00. Besøkende som oppholder seg i resten av hytten etter kl. 22:00 skal opptre mest 

mulig hensynsfullt slik at besøkende som alt er gått til ro ikke forstyrres. 

 

Kjøkkentjeneste 

De besøkende plikter å utføre kjøkkentjeneste som bidrar til orden og trivsel for alle besøkende. Oppvask skal foretas etter 

hvert måltid og ikke samles på kjøkkenbenken. All oppvask skal vaskes opp for hånd og så stimes. Følg instruks oppslått på 

kjøkkenet 

 

Sanitæranleggene 

Sanitæranleggene skal brukes med aktsomhet og det stilles strenge krav til renhold og orden på disse rommene. Varmluftsvifte 

på tørkerommet aktiveres ved behov og etter avtale med hyttevakten. Oppvarming av badstuen foretas ved behov og etter 

avtale med hyttevakten. 

Ved bruk av dusjer plikter den enkelte å fjerne vann med gummisvaber og sørge for at det er tiltalende for andre besøkende. 

Husk også at varmtvann ikke er en utømmelig kilde. 

 

Renhold 

Besøkende skal foreta renhold av egne rom og i tillegg delta i renhold av fellesarealer etter fordeling oppsatt av hyttevakten. 

Alle nødvendige hjelpemidler til renhold finnes på hytten. 

 

Parkering 

Egen parkeringsplass på tunet. 

 

Husdyr 

Hunder, katter og andre husdyr kan ikke medtas på hytten med mindre det er innhentet særskilt tillatelse på forhånd. 

 


