Tvistein Fyr - Leietagerinstruks
NB! NB! Alle må ha eget flyteplagg/vest ved transport til fyret. Tvistein Fyr har ikke dette.
Velkommen som leietaker og vi håper dere får et fint og vellykket opphold. Som alltid gjelder følgende hovedprinsipp:
Du forlater stedet i den stand du selv ønsker å finne det eller bedre.
Faktura ligger vedlagt, som er da en bekreftelse på din bestilling. Vennligst sjekk at booking-detaljene stemmer med
det som er avtalt. Ta med kvittering som kan fremvises for betaling, til Tvistein Fyr. Betales ikke faktura til forfall,
forbeholder vi oss retten til å leie ut til andre leietagere, uten ytterligere varsel.
Når det gjelder avtale om nøkler, transport og andre praktiske informasjoner, vil dette bli sendt pr. e-post i god tid før
leieperioden. Vær vennlig og les nøye gjennom denne gjesteinstruksen. Den inneholder viktig informasjon for et
trivelig opphold. Når det er Kystled sesong og det er vertskap på Tvistein Fyr vil dere også få litt informasjon ved
ankomst. Enkelte detaljer kan fravike denne instruksen.
Leieområdet:
Leieforholdet gjelder for batterirommet (Fellesrom/oppholdsrom), toalett og uthuset, naust, sjefsbod samt bad og ett
soverom i 1ste etasje i hovedhuset. Tilstøtende uteområder gjelder også leieforholdet. Vennligst ikke bruk taket på
naustet til opphold av sikkerhetsmessige grunner. Vokterboligen er reservert vertskapet i sesongen, og vi ber dere ta
hensyn til dette. 2 og 3 etasje er avsperret for utleie. Selve lykten og fyrtårnet er sperret av Kystverket og vi har ikke
tilgang til dette.
Sikkerhet:
Leietager oppholder seg på Fyrholmen på eget ansvar og plikter å gjøre alle deltagere oppmerksom på dette. Det er
mange bratte fjellpartier, glatte fjell på Fyrholmen, og langt til hjelp. Som leietaker plikter du også å sette deg inn i
sikkerhetsinformasjonen som gjelder inne på fyret og på fellesarealene. Vi vil anbefale at de yngste som ikke kan
svømme, bruker flyteplagg ved ferdsel langs vannet eller brygge.
Gjesteantall og Kjøkkenutstyr:
På grunn av branntekniske årsaker har vi kun lov til å leie ut 19 sengeplasser på fyret. Hovedhuset har kjøkken
rikelig utstyrt med alt du trenger til matlaging, samt gasskomfyr og kjøleskap. De samme har Sjefsbod-kjøkkenet. Du
som leietaker er ansvarlig for at dette sorteres og legges tilbake. Skulle leietaker få dags/kveldsbesøk ut over dette
må man selv sørge for bestikk etc. til disse. Det er også satt en begrensning til maks 40 personer ved
kveldsarrangementer i naustet ved landing. Vi ber deg å respektere dette.
Bruk av ild:
Åpen ild (bål), stearinlys, telys og parafinlamper er ikke tillatt. Som leselys, skal kun sengelampene (12v) benyttes.
Det må ikke tennes bål i grillene eller på fjellet. Det er gassgriller på fyret som vi ber dere bruke ved behov. Det er
gassgrill ved naustet i tillegg. Husk å sette disse tilbake. Engangsgriller er absolutt forbudt. Husk: Det er langt til
brannvesenet.
Sengetøy:
Du må selv ta med deg alt av sengetøy du har behov for. Det er puter, og dyner av bra kvalitet til alle sengene. Bruk
laken og sengetøy. Soveposer/lakenposer er ikke tillatt. Alle sengene har gode madrasser. Vi har dessverre ingen
egen barneseng.
Bekledning:
Det kan være lurt å ta med noe vanntett tøy og fottøy til transport og ferdsel på øya. Det kan fort bli kjølig på kvelden
så noe gode varme klær til kveld/natt er lurt. Stort sett er det betong, fjell og ulendt terreng på øya, så lette
sko/slippers e.l. er en fordel.
Søppel:
Tvistein har en sårbar fauna og vi tar det forgitt at alle deltakere rydder opp etter seg og tar med seg all søppel og
tomgods til land etter oppholdet. La ikke matsøppel stå igjen. Det skal i utgangspunktet være helt tomt for matvarer
når dere forlater fyret, slik at ikke foreningen må rydde. Søppelsekker finnes i uthuset. Søppel må lagres innendørs,
da måker finner dette og river det utover.
Dører og vinduer:
Hold alle ytterdører stengt om det kommer andre på besøk, slik at det ikke blir alminnelig ferdsel i byggene og pass
godt på verdisaker. Ventilene i hovedhuset skal ikke stenges og la innerdører stå åpne ved avreise. NB!
Stormhaspene skal alltid brukes på dørene og vinduene, da været kan skifte fort. Husk å holde på vinduer og dører
ved åpning og lukking, vinden kan fort ødelegge disse. Det sparer også oss for å skifte glass og vinduer som ikke har
vært sikret. Skulle det begynne å regne vennligst lukk igjen alt som står åpent. Møbler i bygningen skal selvsagt ikke
brukes utendørs.
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Matlaging:
Det er begrenset kjølekapasitet for mat på fyret. Tenk gjerne mat som ikke krever veldig nedkjøling og har god
holdbarhet. Egen kjøleboks med elementer/is anbefales medbrakt. Bruk gjerne oppbevaringsboksene i kjelleren og
hold ytterdøren lukket. Griller og gassbluss har vi i uthuset og gasskomfyr på kjøkken i sjefsboden. Ta med eget
drikkevann, da alt ferskvannet på øya er sisternevann som kan inneholde noe bakterier som ikke alle tåler.
Sisternevann må kokes før bruk, men fungerer godt som vaskevann, oppvaskvann og tannpuss mm. Vannkrana og
utslagsvask finner du i kjelleren på hovedhuset, i matboden. Gass til komfyrer er på fyret.
Toaletter:
Toalettet i uthuset kan brukes. Husk å vaske etter deg. Toalettene er kun til bruk for fyrets overnattingsgjester.
Toalettet er av typen tett tank, og kun avføring skal i dette. Papir legges i egen bøtte ved siden av toalettet og tas
med som søppel til land. – Egne regler slått opp på toalettet. Toalett papir er på fyret, samt tørkerull og vaskemidler.
I urinalet skal det ikke helles vann, dette skal kun tørkes med fremsatt vaskemiddel og papir. Instruks er oppslått på
urinalet.
Ansvar/Erstatning:
Leietager er ansvarlig for ødelagte gjenstander og utstyr utover normal slitasje. Og plikter å rapportere slikt
umiddelbart etter endt opphold. Vi setter også stor pris på tilbakemeldinger som kan gjøre oppholdet bedre for alle.
Tilbakemeldingsskjema finnes på våre web-sider www.tvistein.info
Vask/Renhold:
Leietaker skal lese instruks for vaskerutinene (oppslått i bod og matbod). Mangelfullt renhold faktureres med
minimum 3000.- for dekning av reise/transport og for utført arbeid. Husk å ta med all søppel og tomgods hjem.
Vaskemidler er på fyret. Dusjen på badet er stengt for leietagere på grunn av vannbeholdning. Det kan bringes vann
til landingen for dusj/vask fra vaskerommet, i bærbar dusj/solar type. Det henger en slik i naustet og kan fylles med
varmt vann.
Hygiene Covid-19:
Vi må pga. Covid-19 pandemien opplyse om at vi følger smittevernråd fra Folkehelseinstituttet som best mulig på
fyret, og oppfordrer alle som kommer til å gjøre seg kjent med regler og bestemmelser. Utleier forbeholder seg retten
til å informere og gi instrukser ang dette ved behov. Ta gjerne med håndrens/sprit til personlig bruk også. Vær nøye
med alt som skal brukes/tas på. Dusjen på badet er stengt for leietagere. Vi holder rom som har vært leid ut, stengt
ett døgn før nye leietagere slipper inn i 2022 sesongen. (Så lenge Covid restriksjoner gjelder).
Vedlagte egenerklæring må fylles ut, med navn og tlf. nummer til alle i reisefølget. Informasjon fra FHI: www.fhi.no
Dyrehold:
Da det kommer andre gjester etter deg, som kanskje er allergiske, er det ikke tillatt med kjæledyr på Tvistein Fyr.
Alminnelig ferdsel:
Fuglelivet og plantene på øyene er fredet og vi ber deg ta hensyn til dette, ved ferdsel utenom og på stier også.
Ærfuglen har en lei uvane å legge reir der det passer den, og flytter seg ikke før du tråkker på den. Fyrtårnet er
foreløpig ikke åpent for befaring, pga. sikring inne i tårnet.
Båtplass/Transport:
Transport til/fra fyret avtales direkte med utleier. Vi har avtale med lokal transportør som vi booker og legger til i
fakturaen. Skulle det bli forandring i antall på kort varsel, blir evt. forskjell i sum gjort opp direkte på fyret eller med
båtfører. Værforebehold må påregnes, ta alltid med en ekstra rasjon om det skulle bli skikkelig uvær. Da kan det
hende at man blir værfast. Sjekk bildene og lenkene under for kart og navigasjon.
NB! Pakk bagasje så vanntett som mulig. Alle må ha eget flyteplagg, vest e.l. Bruk gjerne vanntett bekledning under
transport. Parkering er gratis på oppmerkede P-plasser i Nevlunghavn. Det er mulig å kjøre helt ned til
bommen/brygga for å laste av bagasje, før man kjører opp for å parkere bilen. Det må IKKE parkeres ved båthavnen.
2 min å gå tilbake.
Båtplass på kranbrygga eller ved bøye kan avtales med bookingen.
Musikk:
Bruk fyr-vett og ta hensyn til andre gjester. Her appellerer vi til sundt folkevett. «Aggregatmusikk» bør helst ikke
forekomme. Tenk på fuglelivet også.
Med disse relativt enkle «huskeregler», ønsker vi dere et hyggelig opphold på Tvistein Fyr og vet at dere tar
nødvendig hensyn til stedets særegenhet. Restaurering, vedlikehold og drift av Tvistein Fyr gjøres av frivillige, fyrgale medlemmer fra kystlaget Fredriksvern i Stavern, Anvik Bygdelag og Brunlanes Jeger og Fiskerforening. Det
nedlegges utallige dugnadstimer hvert år. Det håper vi at du tar hensyn til når du ferdes på fyret. Du finner også
informasjon på www.tvistein.info og FB sidene våre Tvisteins Venner
Med vennlig hilsen: Tvisteins Venner, Drivergruppen.
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Viktige tlf. nr.:
Kystradio for hjelp
Kystradio for medisinsk hjelp:
Medisinsk
Politi
Brann
Tvistein Booking

120
51683601
113
112
110
95128916/41589953

Adresse til båthavn: Brunlanesveien 1432, 3296 Nevlunghavn – Her kan dere lempe av bagasje og
mennesker. Deretter må bilen kjøres opp til parkeringen igjen, og gå ned til båthavnen.
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COVID-19 egenerklæring ved besøk på Tvistein Fyr
Skjemaet er innført ved besøk til Tvistein Fyrstasjon, pga. den pågående Covid-19 pandemien,
og risikoen for overføring av smitte, samt redusere muligheten for dette.
Alle i reisefølget som skal besøke Tvistein bes fylle ut dette skjemaet før ankomst og levere
elektronisk eller ved ankomst på Tvistein. Vertskap på Tvistein forbeholder seg retten til å
avvise besøkende med symptomer eller manglende opplysninger.

NB!:

Skulle noen i reisefølget få symptomer etter at skjemaet er fylt ut må
disse ta kontakt med medisinsk personell for retningslinjer og avstå fra
besøk på Tvistein Fyr.

Personalia:
Fullt Navn
Telefon. nr.
Ankomst/avreise dato

NB!

Avtalt transport ja/nei

Om besøkende svarer «JA» på noen av spørsmålene nedenfor må lege
eller medisinsk personell kontaktes umiddelbart for fremgangsmåte.
Sjekk også www.fhi.no

NO. Spørsmål
Har du noen av de følgende symptomer eller flere?
1.
Feber, hoste, problemer med pust/kortpustet, brystsmerter, sår hals
eller forkjølelse
Har du vært i kontakt med Covid-19 smittede personer i løpet av de
2.
siste 14 dagene?
Har du hatt besøk fra høyrisikoland de siste 14 dagene? Hvis ja, hvilke?
3.

4.

Har du vært på reise utenlands de siste 14 dagene før ankomst? List
opp land eventuelt

Signatur
Dato:

NB!

JA

Sign:

Telefonnummer til FHI ang. spørsmål om Covid-19: 815 55 015
Telefonen er åpen, hverdager kl. 08-15.30. Har du behov for akutt
helsehjelp, ring fastlegen. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring
legevakt: 116 117. Du skal kun ringe legevakt når du har behov for
akutt helsehjelp.
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NEI

Pakkeliste
Til gjest før du legger ut på
tur!
Utført

Tiltak
•

Ta med eget sengesett. Dette må tåle vask på min. 60 grader
Celsius og må være vasket før bruk på fyret.

Sovepose er ikke tillatt.
•

Sjekk helsenorge.no for:
ü håndvaskrutiner og hostehygiene
ü avstandsregelen

•

Planlegg håndhygienetiltak ute og på tur (ha med deg
håndkrem, våtservietter og alkoholbasert desinfeksjon).
Komposterbare våtservietter er egnet for håndhygiene på
utedoer.

•

Vær sikker på at du er frisk nok til å legge ut på
tur. Sjekk www.fhi.no for symptomer og
risikogrupper.

•

Booke alle overnattinger før du reiser. Det er ikke plass til de som
ikke har forhåndsbestilt.

•

Ha egne søppelposer. Det kan være tomt der du kommer. Du
må ta med søppel hjem hvis det ikke er søppelhåndtering på
fyret.

•

Matvarelager på fyrene: Unngå å ta på det du ikke
trenger eller eier i matboden. Rommenes navn står på
boksene og lokkene. Tørk gjerne med anti-bac.
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Sjekklister & rutiner ved avreise fra Tvistein Fyr
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sjekk alle dører og vinduer, låser og hasper på disse. Lås overalt
Steng Gass og ta av reguleringsventil på følgende steder:
o Ute gasskap hovedhus
o Ute gasskap sjefsbod x 2
o På evt. gassgriller kobles reguleringsventil fra
Trekk for alle gardiner
Steng hoved-kran på sisterne(r)
Slå av strøm til vannpumper på brytere
Slå av 12V strømtilførsel følgende steder:
o Uthus
o Sjefsbod
o Hovedhus
o Naust
Sett inn alle møbler som er tatt ut og ikke kan stå ute pga. vind osv.
Tøm og ta med all søppel og tomgods til land
Om det har vært fyrt i ovner med ved, skal disse tømmes for aske, til bålplassen
Ta ned flagg på naust og heng opp til tørk i naust. NB, tvinn flaggline motsatt
Ta inn flagg/vimpel på store flaggstang og heng til tørk på badet. NB, tvinn flaggline motsatt
Ta inn fendere og tauverk på landing, og heng opp til tørk i naustet
Ta inn røde benken, ved landingen og sett inn i naust
Vask/sjekk alle rom samt vær Nøye med toalett og desinfisering på håndtak, toalett osv
Ta litt kjemikalier i toalettet, ikke bruk bark. Ikke hell kjemikalier eller vann i urinal, kun lett vask
Sett opp begge kjøleskap
Lag en liste eller ta bilde om det er noe som mangler av forbruksmateriell, si ifra til leder eller
neste vertskap. Ta en opptelling på varer til salgs, som er igjen på fyret
La ikke noe mat eller rester ligge igjen på fyret
Sett inn lille båten hvis den er ute
Om krana er brukt skal den låses igjen
Legg stein foran porten nord og sett 2x4’’ på porten sør for å hindre at den slår opp på vind.
Husk å låse overalt
Ta inn trapp til platting om du er siste person på fyret
Husk å stramme bøyetauet skikkelig slik at det ikke henger i vannet og samler tang

VIPPS nr. til fyret 616073 Tvisteins Venner
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